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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
14 DE SETEMBRE DE 2005 

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades 

Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 20:45 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

Joaquim Mas i Rius, alcalde de la corporació. 
 

HI ASSISTEIXEN 
 

Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde : Rafel Dulsat Ortiz 

 
HI SÓN CONVIDATS 

 
Joan Fuentes Albareda 
Francesc Martín Casares 
Laureà Gregori Fraxedas 

 
S’EXCUSA D’ASSISTIR-HI 

 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Antoni Isarn Flores 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental de la corporació 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Adjudicació contracte per a la prestació del servei de grua per a la retirada de 

vehicles. 
3)  Acceptació ampliació dret de superfície riera gavarra, 6-12 
4)  Aprovació ajut econòmic mensual durant el curs 2005/2006 a la nena P.V.F. 
5)  Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 6 de 
setembre de 2005 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 
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2.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GRUA 
PER A LA RETIRADA DE VEHICLES. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 d’agost de 2005, va acordar 
incoar expedient de contractació, per procediment obert i mitjançant concurs, per a la 
prestació del servei de grua per a la retirada de vehicles de la via pública i aprovar el 
plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir la contractació del 
servei, essent el tipus de licitació de 69.600 €, IVA inclòs, de conformitat amb el 
projecte aprovat a l’efecte. 

 
Atès que en el DOGC número 4446, de data 11 d’agost de 2005 s’ha publicat el 
corresponent edicte de convocatòria d’aquesta licitació. 

 
Atès que la mesa de contractació, en data 12 de setembre de 2005, ha acordat 
proposar a la Corporació l’adjudicació d’aquest contracte al Sr. Fidel López Cano, 
donat que ha estat el licitador que ha obtingut més puntuació. 

 
Vist l’informe tècnic emès per l’enginyer municipal en data 12 de setembre de 2005 el 
contingut literal del qual és el següent: 

 
“IDENTIFICACIÓ 

 
Que al concurs s’han presentat tres empreses ofertants i són les següents: 

 
1.   En FIDEL LOPEZ I CANO (Grúas Synera) 
2.   L’ANTONI GARCÍA SEGALES (Grúas Gissel) 

 
 

FETS. 
 

D’acord amb el Plec de Clàusules administratives particulars el preu mínim de licitació es 
fixa en seixanta nou mil sis-cents euros: (69.600 €) IVA inclòs: 

L’OFERTA ECONÒMICA PRESENTADA PER A CADA CONCURSANT ES DE: 

FIDEL LOPEZ I CANO (Grúas Synera) ....................(48.000,-€), IVA INCLÓS 
ANTONI GARCÍA SEGALES (Grúas Gissel)............(60.000,-€), IVA INCLÓS 

 
 

CRITERIS DE VALORACIÓ. 
 

48.000,00€+60.000,00€ 
Mitjana aritmètica (numèrica) ; ---------------------------------- =  54.000,00 € 

2 
Percentatges de BAIXA. 

 
FIDEL LOPEZ I CANO (Grúas Synera) 
Baixa....................................... =  21.600,00 € 
Percentatge de Baixa.............  =   31,034% 

 
ANTONI GARCÍA SEGALES (Grúas Gissel) 
Baixa....................................... =  60.000,00 € 
Percentatge de Baixa.............  =   13,794% 
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31,034%+13,794% 

Mitjana aritmètica (en percentatge) ;      --------------------------- =  22,41% 
2 

 
 

Percentatge de Baixa més 5 punts = 22,41 + 5 = 27,41 
 

Per tal de facilitar la valoració de les ofertes presentades, en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, del concurs en base als criteris d'adjudicació de les propostes 
presentades pels licitadors, s’emet la següent puntuació: 

 
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ 

 
a). Oferta econòmica; del càlcul resulta que no hi ha cap quantitat que sia superior en 10 
unitats respecte a la mitjana aritmètica percentual mes 5 punts, de les ofertes presentades, 
per tant les dues empreses estan dintre de les condicions exposades a l’Apartat V.a). Del 
Plec de Clàusules, puntuació màxima; fins a 50 punts 

 
FIDEL LOPEZ I CANO (Grúas Synera) 

 
Si 27,41 és a 50 punts, 31.034 és a 43 punts 

Puntuació...............................:    =  43 punts 
 

ANTONI GARCÍA SEGALES (Grúas Gissel) 
 

Si 27,41 és a 50 punts, 13,794 és a 25 punts 
Puntuació...............................:    =  25 punts 

 
b) Qualitat de la memòria tècnica: fins a 20 punts 

 
FIDEL LOPEZ I CANO (Grúas Synera) 
Puntuació...............................: =   20,00 
ANTONI GARCÍA SEGALES (Grúas Gissel) 
Puntuació...............................: =   10,00 

c) Dotació de maquinària: fins a 10 punts. 

FIDEL LOPEZ I CANO (Grúas Synera) 
Puntuació...............................:     =   10,00 
ANTONI GARCÍA SEGALES (Grúas Gissel) 
Puntuació...............................: = 5,00 

d)  sistemes de comunicació que redueixi el temps màxim de resposta; fins a 10 punts. 

FIDEL LOPEZ I CANO (Grúas Synera) 
Puntuació...............................:     =   10,00 
ANTONI GARCÍA SEGALES (Grúas Gissel) 
Puntuació...............................: = 5,00 

 
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ 

 
1). El SR. FIDEL LOPEZ I CANO (Grúas Synera) presenta una memòria més acurada i 
complerta del servei a realitzar, i demostra una experiència més àmplia disposant, segons 
s’expressa, de material mes nou i personal humà en nombre superior a l’altre concursant, 
SR. ANTONI GARCIA SEGALÉS. 
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2).  El  SR.  ANTONI  GARCIA  SEGALÉS  (Gruas  Gyssel),  no  demostra  disposar  de  la 
capacitat d'actuació de l’altre concursant 

 
Per tot el que s’ha raonat anteriorment, la puntuació, segons el lleial saber i entendre del 
tècnic que subscriu queda de la següent manera : 

 
FIDEL LOPEZ I CANO (Grúas Synera)...............: 83 punts 
ANTONI GARCÍA SEGALES (Grúas Gissel).......: 45 punts 

 
I per que així consti als efectes oportuns, signo el present INFORME a Canet de Mar, 
en data de dotze de setembre de 2005” 

 
 

D’acord amb el que disposen l’article 88 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el 
Decret legislatiu 2/2003, de  28  d’abril, pel  que  s’aprova el  Text  refós  de  la  Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, de conformitat amb la proposta de la regidoria 
de seguretat ciutadana, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Adjudicar el concurs convocat per a la prestació del servei de grua per a la 
retirada de vehicles de la via pública al Sr. Fidel López i Cano, pel preu cert i global de 
//48.000// €, IVA inclòs, amb subjecció al plec de clàusules administratives, particulars i 
generals i a la seva plica, en especial pel que fa a les millores ofertades. 

 
SEGON.- El termini d’execució del contracte serà de 2 anys a comptar des de la data 
de la seva formalització. Aquest termini podrà prorrogar-se fins a dos anys més, de 
mutu acord, en els termes previstos a l’article 198 TRLCAP. 

 
TERCER.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils després de 
la notificació d’aquest acord acreditin que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en 
1.920 €, equivalent al 4% de l’import d’adjudicació, de conformitat amb el que estableix 
la clàusula  VII del plec de clàusules administratives particulars tot advertint-lo que, si 
no ho fa així, la contractació pot quedar resolta. 

 
QUART.- Disposar la despesa de 48.000 €, amb càrrec a la partida núm. 30-222- 
22701 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2005. 

 
CINQUÈ.- Requerir l’adjudicatari per tal que dipositi a la Tresoreria Municipal la 
quantitat de 302,23 € corresponents a la taxa per a la inserció de l’anunci de licitació al 
DOGC. 

 
SISÈ.- Requerir l’adjudicatari per tal que presenti abans de l’inici de la prestació del 
servei, una còpia de la pòlissa d’assegurança   de responsabilitat civil per danys a 
tercers d’una quantia mínima de 150.000 € i que respondrà de tota indemnització civil 
de danys i perjudicis per accidents que ocasionin els operaris i els instruments de 
treball utilitzats pels serveis. 

 
SETÈ.-. El contractista facilitarà en tot moment la documentació requerida per 
l’Ajuntament a l'objecte de comprovar la plena legalitat de l'empresa en l'ordre fiscal, 
laboral o administratiu. Cada trimestre lliurarà a l’Ajuntament una còpia de la liquidació 
de retencions sobre l'IRPF presentada a l’Agència Tributària. 
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VUITÈ.- El contractista haurà de prestar el servei ininterrompudament, amb precisió i 
seguretat i en la forma prevista en et plec de clàusules administratives particulars que 
han regit la contractació, sotmetent-se a les instruccions que dicti l'Ajuntament, davant 
del qual serà responsable per les faltes que cometin els seus treballadors i empleats 
amb motiu de la prestació defectuosa del servei, per manca de netedat, decòrum, 
descortesia o mal tracte als ciutadans en general, sense perjudici de les sancions 
contractuals que es poguessin imposar. L’Ajuntament ostentarà el dret d’ordenar al 
contractista  la  separació  del  servei  de  qualsevol  treballador  que,  amb  el  seu 
comportament, justifiqués l’adopció d’aquesta mesura, prèvia instrucció del 
corresponent expedient contradictori. 

 
NOVÈ.- El contractista nomenarà un encarregat del servei, amb capacitat decisòria, 
que serà l’interlocutor del mateix amb l’Ajuntament, a l’objecte de controlar la bona 
marxa del servei. Al mateix temps lliurarà el resum diari dels treballs realitzats i de les 
incidències hagudes. Totes les indicacions respecte al que l’Ajuntament cregui 
necessari, seran adreçades al representant de l’empresa adjudicatària, sens perjudici 
de poder-les adreçar directament a la Direcció de la mateixa. 

 
DESÈ.-  El  contractista destinarà a  la  prestació del  servei  els  mitjans  materials i 
humans oferts a la seva plica. 

 
ONZÈ.- El contractista es compromet a destinar amb caràcter prioritari un vehicle al 
municipi de Canet de Mar, estant obligat a presentar-se al lloc de recollida del vehicle 
en un interval màxim de 15 minuts des del moment en que sigui requerit per la Policia 
Local, a excepció de casos de força major. En cas que el volum de les actuacions ho 
requereixi es destinaran a Canet de Mar un segon vehicle o, fins i tot, un tercer, de 
manera que es pugui garantir el compliment del temps de resposta anterior. 

 
DOTZÈ.- El contractista es compromet a dur a terme la planificació del servei oferta a 
la seva plica. 

 
TRETZÈ.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a 
formalitzar el contracte administratiu corresponent. 

 
CATORZÈ.- Facultar el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 

 

 
 

3.- ACCEPTACIÓ AMPLIACIÓ DRET DE SUPERFÍCIE RIERA GAVARRA, 6-12. 
 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió de data 31 de juliol de 
2003, va acordar ratificar l’acord de la Comissió de Govern de data 2 d’abril de 2003, 
pel qual es va aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a 
la constitució d’un dret de superfície a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, sobre el 
terreny propietat de la Diputació situat a la riera Gavarra, 6-12, d’aquesta població. 

 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 238/2005, de data 15 d’abril, es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, l’ampliació del dret de superfície cedit 
mitjançant conveni signat en data 29 d’octubre de 2003, en el sentit d’incloure la 
superfície de la pista de bàsquet adjacent a l’aparcament de Ca l’Eusebi, ja que es va 
constatar la necessitat de modificar el contracte de concessió d’obra pública per a la 
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construcció i explotació d’un aparcament subterrani en l’esmentat solar, en el sentit 
d’ampliar la seva superfície augmentat la seva capacitat en 48 places. 

 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de juliol de 2005, 
va acordar agrupar en una sola finca les dues situades dins del recinte de la 
denominada Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar, amb una superfície de 540,70 
m2  i 3.737,17 m2  respectivament, i la situada a la riera Gavarra, números 6-12, amb 
una superfície de 948,93 m2, totes elles de la Diputació de Barcelona i radicades en el 
municipi de Canet de Mar, així com ampliar el dret de superfície existent sobre dues de 
les finques descrites a la finca de superfície de 540,70 m2, de manera que el dret de 
superfície resultant quedi constituït sobre la total superfície de la finca agrupada, de 
conformitat amb la proposta d’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.-  Acceptar  l’ampliació  del  dret  de  superfície  cedit  per  la  Diputació  de 
Barcelona a l’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant conveni de col·laboració signat 
en data 29 d’octubre de 2003, en 540,70 m2, resultant que el dret de superfície sobre 
la finca ubicada a la riera Gavarra, 6-12, de Canet de Mar, queda constituït pel total de 
la finca agrupada per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 28 de juliol 
d’enguany, això és, 5.226,80 m2. 

 
SEGON.- El present acord caldrà que sigui ratificat pel Ple de la Corporació en la 
propera sessió que es celebri. 

 

 
 

4.- APROVACIÓ AJUT ECONÒMIC MENSUAL DURANT EL CURS 2005/2006 A LA 
NENA P.V.F. 

 
Atès que la nena P.V.F. no tenia la puntuació suficient per tenir plaça a la Llar d’Infants 
Municipal El Palauet pel proper curs escolar 2005/2006,  i degut a això, va quedar en 
llista d’espera. 

 
Atès que la seva mare, pateix el síndrome de la depressió post part i ha aportat 
documentació mèdica per acreditar que no es pot fer càrrec de la seva filla. 

 
Atès que se li va recomanar a la mare, busqués plaça als altres centres de Canet, tot i 
estant en desacord perquè ella no volia cap més plaça que la del Palauet. 

 
Atès que tot i oposar-se a anar a un altre centre, se li va concedir una plaça a la 
guarderia els Aneguets i que per motius econòmics també va rebutjar, sol.licita un ajut 
econòmic de la diferència de preu mensual entre la guarderia els Aneguets i la llar 
d’infants municipal El Palauet. 

 
Atès que, considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 40/2003 de  17 de  juny, de conformitat amb la  proposta de la  Tinència de 
l’Alcaldia d’Educació i Infància s’acorda per unanimitat: 

 
ÚNIC.- Concedir a la nena P.V.F.un ajut econòmic mensual pel curs 2005/2006 per 
cobrir la diferència de la quota entre els Aneguets i El Palauet. 
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5. PRECS I PREGUNTES. 
 

Tot  seguit,  els  regidors  procedeixen  a  preguntar-se  mútuament  sobre  qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21 hores de tot 
el que jo com a secretària accidental certifico. 

 
La secretària accidental L’alcalde de la Corporació 

 
 
 
 

Cristina Cabruja i Sagré Joaquim Mas i Rius 


