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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANUNCI 
 

Pel present es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 11 
d’octubre de 2012, va prendre els següents acords: 
 
PRIMER.- Modificar l’annex 11 del plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars, que haurà de regir la contractació per a la gestió 
del servei públic de recollida de residus i neteja de les vies públiques de Canet de 
Mar, en concret pel que fa al treballador anomenat SARER, pel que fa a les dades 
següents: 
 
Categoria professional Sou brut anual Total salari brut Total salari brut amb SS 
Peó conductor dia 20.523,89 € 20.523,89 € 28.015,11 € 

 
 
SEGON.- Rectificar l’error material existent a la clàusula 8.1 del plec apartat 
criteris avaluables de forma automàtica (60%) punt a), en el sentit que allà on diu: 
 

a) oferta econòmica: 45 punts. El preu de licitació fixat a la clàusula 3 del 
present plec podrà ser millorat a la baixa, atribuint-se una ponderació de 
fins 50 punts. 

 
Ha de dir: 
 

a) oferta econòmica: 45 punts. El preu de licitació fixat a la clàusula 3 del 
present plec podrà ser millorat a la baixa, atribuint-se una ponderació de 
fins 45 punts. 

 
TERCER.- Prorrogar el termini de presentació de proposicions establert a la clàusula 
6.2 del plec que regeix la present contractació, de manera que aquest finalitzarà el 
proper 31 d’octubre de 2012.  
 
QUART.- Modificar la data d’obertura, per part de la Mesa de Contractació, dels 
sobres A i B establerta a la clàusula 7.2 del plec, fixant-se el dia 5 de novembre de 
2012 com a data en què es reunirà la Mesa als efectes de la qualificació de la 
documentació administrativa i obertura dels sobres B. 
  
CINQUÈ.- Que el contingut del present acord es publiqui al DOGC i al perfil de 
contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
 
 
 
Jesús Marín i Hernàndez 
Alcalde 
 
Canet de Mar, 15 d’octubre de 2012 
 


