
 
 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 24 DE GENER DE 2008 

 
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: 13.00 hores 
Hora que acaba: 14.30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Antoni Isarn Flores 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel.lí Pons Duat, secretari de la corporació, i assisteix també, el senyor 
Antoni Calpe Jordà, interventor de la corporació. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Desestimació sol·licitud interrupció execució del contracte de prestació 

del servei de grua 
3. Adjudicació contractació de les assegurances de responsabilitat civil i 

patrimonial i de danys materials al patrimoni municipal de Canet de Mar 
4. Incoació expedient de contractació del servei de manteniment i neteja 

dels parcs urbans, jardins i arbrat municipals de Canet de Mar 



 
 
 

 

5. Aprovació serveis extraordinaris gener 2008 
6. aprovació del programa d’actuacions de l’Oficina d’Habitatge i 

Accessibilitat 
7. Relació de decrets des del dia 7 fins a l’11 de gener de 2008 
8. Precs i preguntes 

 
Els assistents, a la vista de la impossibilitat d’assolir el necessari quòrum 
d’assistència a l’hora en què ha estat convocada la sessió, i trobant-se presents 
a la casa de la vila en el moment present, acorden per unanimitat avançar la 
seva celebració respecte de l’horari previst a la convocatòria, donat que els no 
assistents tampoc no hi haurien pogut assistir a les 19.30 hores. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA 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 
17 de gener de 2008 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. 
 
2.- DESESTIMACIÓ SOL·LICITUD INTERRUPCIÓ EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GRUA 
  
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local data 14 de setembre de 
2005 es va resoldre adjudicar el contracte per a la prestació del servei de grua 
per a la retirada de vehicles, per un termini de 2 anys, al senyor Fidel López 
Cano, pel preu cert i global de 48.000 €, IVA inclòs. 
 
Atès que mitjançant la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de 
setembre de 2007, va acordar prorrogar aquest contracte únicament pel temps 
indispensable que transcorri des de la seva finalització, fins a la total tramitació 
de l’expedient de contractació, fixant-se el preu/any del contracte en 25.913,10 
€, IVA inclòs. 
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. Fidel López Cano, en data 10 de gener de 2008, 
pel que demana que la pròrroga del contracte finalitzi el proper dia 31 de gener 
de 2008. 
 
Atès que l’acord pel que s’aprovava la pròrroga va ser notificat al contractista en 
data 22 d’octubre de 2007, sense que es presentés cap al·legació ni recurs dins 
del termini legal per fer-ho, aquest acord ha esdevingut ferm en via 
administrativa en data 22 de novembre de 2007. Així doncs, la pròrroga ja és 
ferma, i el contractista ve obligat al compliment del contracte, el qual, tal i com 
ja es va disposar a l’acord de Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 
2007 en la seva disposició quarta, es seguirà regint per totes i cadascuna de les 



 
 
 

 

clàusules fixades en el contracte formalitzat en data 30 de setembre de 2005, 
excepció feta del preu, el qual es va incrementar amb l’índex general nacional 
de preus al consum publicats per l’INE. 
 
Atès que, així les coses, en cas que el contractista no complís amb els termes 
de la pròrroga acordada i ferma en via administrativa, ens trobaríem en seu 
d’incompliment contractual per part del contractista essent d’aplicació l’article 
113.4 TRLCAP, pel que fa a la incautació de la garantia i a l’exigència 
d’indemnització per danys i perjudicis. 
 
Atès que el contractista justifica la necessitat d’interrompre l’execució del 
contracte en la manca de viabilitat econòmica d’aquest, tot i que el preu 
proposat consisteix en l’oferta econòmica que va fer el propi contractista en la 
licitació (que no s’ha d’oblidar que era un criteri de valoració del concurs al qual 
se li atorgaven 50 punts) revisada d’acord amb l’índex nacional de preus al 
consum, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística, en aplicació d’allò previst a 
la clàusula II apartat 4 del PCAP que regeix aquest contracte. 
 
Atès que el contingut de l’esmentat PCAP és acceptat pel contractista en el 
moment de formalitzar el corresponent contracte en data 30 de setembre de 
2005. 
 
Atès que en l’únic supòsit en el que seria possible procedir a la modificació del 
contracte seria aquell en el que el contractista justifiqués degudament que s’ha 
produït una alteració de l’equilibri econòmic financer d’aquest imputable a 
l’Administració en els supòsits de ius variandi i factum principis o com a 
conseqüència d’un risc imprevisible. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de lla Regidoria de seguretat 
Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Desestimar la sol·licitud d’interrupció de l’execució del contracte per 
a la prestació del servei de grua que es va formalitzar en data 30 de setembre 
de 2005 i que ha estat prorrogat pel temps indispensable que transcorri des de 
la seva finalització, fins a la total tramitació de l’expedient de contractació. 
 
SEGON.- Comunicar al contractista que en cas que deixés de prestar el servei 
ens trobaríem en seu d’incompliment contractual per part del contractista essent 
d’aplicació l’article 113.4 TRLCAP, pel que fa a la incautació de la garantia i a 
l’exigència d’indemnització per danys i perjudicis. 
 
3.- ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ DE LES ASSEGURANCES DE 
RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL, D’ACCIDENTS PERSONALS I 
DE DANYS MATERIALS AL PATRIMONI MUNICIPAL DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de novembre de 2007, 
va acordar incoar expedient de contractació mitjançant concurs per procediment 



 
 
 

 

obert del servei d’assegurances de responsabilitat civil i patrimonial, d’accidents 
personals i de danys materials al patrimoni municipal de Canet de Mar, així com 
aprovar el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir 
aquesta contractació. 

 
Atès que en el DOGC núm. 5014 de data 22 de novembre de 2007, s’ha 
publicat el corresponent edicte de convocatòria d’aquesta licitació. 
 
Atès que la mesa de contractació, en data 10 de desembre de 2007, va 
procedir a l’obertura de les pliques i va atorgar un termini de 3 dies hàbils per a 
l’esmena de la documentació aportada a Allianz compañía de seguros y 
reaseguros, SA i a Mapfre Seguros Generales, compañía de seguros y 
reaseguros, SA. 
 
Atès que l’empresa Allianz compañía de seguros y reaseguros, SA, aportà la 
documentació reclamada transcorreguts 4 dies hàbils des de la seva 
comunicació. 
 
Atès que la mesa de contractació, en data 23 de gener de 2008, de conformitat 
amb l’informe emès per l’enginyer municipal, Sr. Lluís Garcia Juli, ha acordat 
proposar a la Corporació l’adjudicació d’aquest contracte a l’empresa Zurich 
España Compañía de seguros i reaseguros, SA. 
 
Vist l’informe emès en data 8 de gener de 2008, per l’enginyer municipal, Lluís 
Garcia Juli, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“En LLUIS GARCIA JULI, Enginyer Municipal, emet el següent  
 

I  N  F  O  R  M  E 
 
Vistes les ofertes presentades per “WINTERTHUR, SEGUROS GENERALES, 
S.A. DE SEGUROS I REASEGUROS”, “ZURICH ESPAÑA COMPAÑIA DE 
SEGUROS I REASEGUROS S.A.” i “MAPFRE SEGUROS GENERALES, 
COMPAÑIA DE SEGUROS I REASEGUROS” en relació al concurs públic 
convocat per aquest Ajuntament per a la contractació de les assegurances de 
responsabilitat civil i patrimonial, d’accidents personals, i de danys materials al 
patrimoni municipal de Canet de Mar, el tècnic que subscriu en considera el 
següent: 
 
Al llarg del present informe, i per abreviar, en lloc de referir-se a la companyia  
“WINTERTHUR, SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS I 
REASEGUROS” simplement s’anomenarà “WINTERTHUR”, en lloc de  
“ZURICH ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS I REASEGUROS S.A.” s’indicarà 
“ZURICH”, i en lloc de “MAPFRE SEGUROS GENERALES, COMPAÑIA DE 
SEGUROS I REASEGUROS” es dirà “MAPFRE”. 
 
La valoració de les ofertes presentades s’ha fet a partir dels criteris apuntats en 
la clàusula 14 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i de 
prescripcions Tècniques que regeix el present concurs, aprovat per la Junta de 
Govern Local de data 15 de novembre de 2007 (punt 3 de l’ordre del dia). A tal 



 
 
 

 

efecte s’han analitzat els continguts dels sobres números 2 de les pliques 
presentades. 
 
Havent-se observat en la oferta presentada per Winterthur una presumpció de 
temeritat, l’Ajuntament va fer-ho palès a l’esmentada companyia per què 
manifestés el que considerés adient en defensa dels seus interessos i de la 
oferta realitzada. La resposta que ha fet Winterthur no ha estat tinguda en 
compte a l’hora d’analitzar les pliques, entenent-se que correspon a personal 
competent més adient d’aquest Ajuntament la determinació de si s’ha incorregut 
o no en temeritat. 
 
S’indiquen a continuació les valoracions que s’han fet de les ofertes juntament 
amb el resum de les diverses consideracions que s’han tingut en compte per 
atorgar les puntuacions. 
 
VALOR ECONÒMIC DE LA OFERTA (fins a 60 punts) 
 
De conformitat amb el punt Primer de l’acord d’aprovació del Plec de Clàusules 
Administratives que regeix el present concurs, i de la clàusula 5 de l’esmentat 
Plec el tipus de licitació és de 46.000 €., impostos inclosos, i de 36.541 €. per a 
la primera anualitat prorratejada.  
 
Les ofertes presentades per les diferents empreses han estat: 
 
WINTERTHUR   30.037,67 €.       
ZURICH    35.431,98 €.                    
MAPFRE    36.594,32 €.                    
 
 
Cap de les ofertes supera el tipus de licitació abans indicat. Les baixes 
corresponents a les quantitats expressades són: 
 
WINTERTHUR   34,70 %       
ZURICH    22,97 %                    
MAPFRE    20,45 %                    
 
Aplicant la formula que figura a l’apartat 1.a de la Clàusula 14 del Plec les 
puntuacions assolides per cada empresa són: 
 
WINTERTHUR   60, --   punts       
ZURICH    49,224 punts 
MAPFRE    46,902 punts    
 
MILLORES ADDICIONALS OFERTES (fins a 40 punts) 
 
Si be a la Clàusula 14 del Plec es determinen les millores que han de ser objecte 
de valoració no es fa esment de la ponderació a seguir ni dels criteris a adoptar 
per establir les puntuacions. Per això, i atenent a que en la pròpia clàusula 14 
s’indica que s’han de valorar de forma decreixent, s’han establert les següents 
pautes: 
 

 La puntuació total per a les millores en cadascuna de les tres 
assegurances serà proporcional als imports dels tipus de licitació. 



 
 
 

 

 De les diferents millores valorables que s’apunten a l’apartat 2.b de 
la clàusula 14, les puntuacions seran decreixents seguint l’ordre que 
figura en la mateixa. Els punts que s’han establert per a cada millora 
seran indicats conjuntament amb l’anàlisi de cada assegurança. 

 
Així doncs, els 40 punts destinats a aquest apartat s’han distribuït de la següent 
manera: 
 

- Millores en la responsabilitat civil i patrimonial : 26,09 punts 
- Millores en accidents personals: 4,35 punts 
- Millores en danys materials: 9,56 punts 

 
 
Millores en la cobertura de la responsabilitat civil i patrimonial 
 
Hi han 6 conceptes a valorar pels qual s’ha fet els següent graonat de punts: 
7.75, 6.25, 5, 3.75, 2.25, i 1,09. S’analitzen seguidaments cadascun d’aquests 
conceptes: 
 
 Reducció i eliminació de la franquícia prevista en el PCAP (7,75 punts): 
 
En el punt VII de l’Annex I al Plec de Clàusules es fixa una franquícia de 900 €. 
Winterthur i Zurich la rebaixen a 600 €., mentre que Mapfre la rebaixa a 800 €. 
Atorgant 0,75 punts per cada 100 €. rebaixats les puntuacions que resulten són: 
 
 
WINTERTHUR   2,25   punts       
ZURICH    2,25 punts 
MAPFRE    0,75 punts    
 
 Millora en les cobertures mínimes que fixa el PCAP quant als límits per 

sinistre, per sinistre i any, i per víctima (6,25 punts): 
 
En el punt VII de l’Annex I al Plec de Clàusules es fixa una franquícia de 
1.202.025 €. per sinistre i any i un sublímit de 150.253 €, per víctima. 
 
Winterthur augmenta el límit per sinistre fins a 1.500.000 €.  
 
Zurich augmenta els límits per sinistre i per sinistre i any a 1.300.000 € en cada 
cas, i el sublímit per víctima a 200.000 €. 
 
Mapfre augmenta el límit per sinistre a 1.250.000 €. 
 
Donant 3,25 punts pels conceptes de sinistre i sinistre i any, i 3 punts pel sublímit 
per víctima, i fixant una relació de 0,10 punts per cada 10.000 €. d’augment 
respecte dels imports de l’Annex I al Plec, les puntuacions assolides són: 
 
WINTERTHUR   2,98   punts       
ZURICH    1,48 punts 
MAPFRE    0,48 punts    
 
 Inclusió de garanties addicionals (5 punts): 
 



 
 
 

 

Winterthur inclou la garantia de reclamació de danys propis. 
 
Zurich inclou garanties addicionals per l’organització de concerts a l’aire lliure, 
per la responsabilitat civil creuada, la defensa i fiances en cas de conflicte 
d’interessos i l’alliberament de despeses. 
 
A la oferta de Mapfre no s’han observat garanties addicionals. 
 
Atorgant 1 punt per cada garantia addicional resulta: 
 
WINTERTHUR   1 punt       
ZURICH    4 punt 
MAPFRE    0 punt    
 
 Derogació d’exclusions (3,75 punts): 
 
No s’ha observat en cap de les pliques examinades al·lusions sobre aquesta 
qüestió. Per tant cap de les empreses licitadores puntua. 
 
 Millora de la clàusula de revisió de preu del contracte amb un coeficient de 

revisió inferior a l’IPC (2,25 punts): 
 
Sobre el concepte de revisió de preus, mes endavant es faran algunes 
puntualitzacions en el context general de les ofertes presentades. Entre tant, cal 
fer esment de que cap de les empreses licitadores millora a la baixa l’IPC com a 
coeficient de revisió de preus. Conseqüentment, tampoc en aquest cas 
s’atorguen puntuacions. 
 
 Altres millores complementàries que siguin d’interès per a l’Ajuntament (1,09 

punts): 
 
No s’ha observat en la oferta de Winterthur cap millora d’interès. 
 
En la oferta de Zurich s’ofereix comptar amb la col·laboració del gabinet de AON 
GIL y CARVAJAL. El que sotasigna no disposa d’informació concreta sobre 
aquesta qüestió entenent que haurien de ser els serveis jurídics municipals qui 
valoressin l’abast i conveniència pels interessos municipals del comptar amb 
aquest suport. En qualsevol cas s’ha considerat adient atorgar-li una puntuació 
simbòlica per diferenciar-la de Winterthur que no n’ha ofertat cap. Cal dir que 
aquesta valoració pot ser susceptible de ser incrementada en funció de 
l’esmentada opinió jurídica. 
 
Mappfre indica en la seva oferta que anticiparan els imports al perjudicat. 
S’ignora fins a quin punt això pot suposar una veritable millora; no obstant, al 
igual que s’ha esmentat per a Zurich s’ha considerat adient atorgar una mínima 
puntuació per beneficiar-la respecte de Winterthur que no ha ofertat cap altre 
millora. S’indica també com a millora la baixa de la prima; aquest concepte, però, 
no és susceptible de ser valorat en aquest apartat atès que ja ha estat objecte 
de valoració en l’apartat “valor econòmic de la oferta” del present informe. 
 
Així doncs, les puntuacions que es donen són: 
 
WINTERTHUR   0   punts       



 
 
 

 

ZURICH    0,25 punts 
MAPFRE    0,25 punts    
 



 
 
 

 

Millores en la cobertura de la pòlissa d’accidents 
 
Hi han 3 conceptes a valorar pels qual s’ha fet els següent graonat de punts: 
1.95, 1.40, i 1. S’analitzen seguidaments cadascun d’aquests conceptes: 
 
 Millores en les cobertures mínimes que fixa el PCAP (1,95 punts): 
 
En el punt IV de l’Annex II al Plec de Clàusules es fixa l’assegurança d’un capital 
de 24.040,48 € per persona en cas de mort, invalidesa permanent absoluta o 
invalidesa permanent parcial. L’única empresa licitadora que ha millorat aquesta 
quantitat és Zurich la qual l’amplia fins a 30.000 €. 
 
Fixant una relació de 0,25 punts per cada 1.000 €. d’augment respecte de 
l’import establert a l’Annex II es tenen les puntuacions següents: 
 
WINTERTHUR   0      punts       
ZURICH    1,49 punts 
MAPFRE    0      punts    
 
 Derogació d’exclusions (1,40 punts): 
 
Tampoc en aquesta pòlissa s’ha observat cap al·lusió al respecte en les pliques 
examinades. Per tant cap de les empreses licitadores puntua. 
 
 Altres millores complementàries de naturalesa objectiva (1 punt): 
 
De les millores que oferta Winterthur només es considera la inclusió de la 
garantia d’infart i la anticipació de 3000 € en cas de mort de l’assegurat per 
afrontar les despeses de sepeli. Es considera una millor parcial la cobertura 
automàtica del cònjuge del mort atès que només seria vàlida fins el proper 
venciment del contracte (és a dir, un any com a molt). No es consideren 
veritables millores el fet de multiplicar per 2 la suma assegurada en cas de mort 
dels dos conjugues atès que és un cas que difícilment es dona a l’Ajuntament i el 
pagament de la indemnització via renda o via pagament únic. 
 
Zurich manifesta que inclourà la cobertura addicional per “invalidesa permanent i 
total per accident” i també la de “gran invalidesa”. Així mateix, novament 
esmenta la col·laboració del Aon Gil y Carvajal, però s’entén que aquest 
concepte ja ha estat valorat anteriorment i per tant no correspon atorgar-li nova 
puntuació. 
 
Mapfre amplia el concepte d’accident, no varia els percentatges d’indemnització 
en cas de pèrdua anatòmica o impotència funcional permanent per motiu de la 
dominància del membre afectat, i en cas de mort de l’assegurat es pot demanar 
un adelanto del 25% per despeses de sepeli i d’altres. No es considera una 
veritable millora la informació a l’interessat dels documents necessaris en cas 
d’accident i l’abonament de fins a 605 €. 
 
Atorgant 0,20 punts per a cada millora acceptada la puntuació de cada licitador 
és: 
 
WINTERTHUR   0,50 punts       
ZURICH    0,40 punts 



 
 
 

 

MAPFRE    0,60 punts    
 
Millores en la cobertura dels danys materials 
 
Hi han 5 conceptes a valorar pels qual s’ha fet els següent graonat de punts: 
2.96, 2.40, 1.90, 1.40 i 0.90. S’analitzen seguidament cadascun d’aquests 
conceptes: 
 
 Reducció o eliminació de les franquícies previstes en el PCAP (2,96 punts): 
 
En el punt IX de l’Annex III al Plec de Clàusules es fixen unes franquícies de 
1200 €. amb caràcter general, de 150 € per equips electrònics i de 60 € per 
vidres. 
 
No s’ha observat en la proposta de Winterthur cap reducció de franquícies. 
 
Zurich rebaixa a 900 €. la de caràcter general i a 120 € la dels equips 
electrònics. 
 
Mapfre rebaixa la de franquícia de caràcter general fins a 600 €. 
 
Donant 2 punts per la rebaixa de la franquícia de caràcter general, 0,60 punts 
per la dels equips electrònics i 0,36 punts per la dels vidres, i atorgant 0,15 punts 
per cada 100 €. rebaixats en la de caràcter general, i 0,04 punts en la dels 
equips electrònics, les puntuacions resultants són: 
 
WINTERTHUR   0      punts       
ZURICH    0,57 punts 
MAPFRE    0,90 punts    
 
 Inclusió de garanties i/o despeses addicionals (2,40 punts): 
 
Winterthur inclou els danys estètics fins a 6000 €. 
 
Zurich també inclou la restauració estètica, així com el reembossament de les 
despeses abonades que es considerin necessàries per prevenir o minorar un 
dany cobert a la pòlissa. 
 
No s’observa en la proposta de Mapfre la inclusió de cap garantia o despesa 
addicional. 
 
Atorgant 0,50 punts per cada element addicional inclòs es te la següent 
puntuació: 
 
WINTERTHUR   0,50 punts       
ZURICH    1, -- punts 
MAPFRE    0     punts    
 
 Derogació d’exclusions (1,90 punts): 
 
Winterthur deroga el límit d’indemnització conjunt de la pòlissa de 1.500.000 € 
deixant-lo sense efecte. 
 



 
 
 

 

No s’ha observat cap proposta en aquest sentit en les ofertes de Zurich i de 
Mapfre. 
 
Per tant, les puntuacions atorgades a cada licitador són: 
 
WINTERTHUR   0,95 punts       
ZURICH    0      punts 
MAPFRE    0     punts    
 
 Millora de la clàusula de revisió de preu del contracte per sota de l’IPC (1,40 

punts): 
 
Com ja s’ha indicat al tractar aquest punt en la cobertura de la responsabilitat 
civil i patrimonial, sobre el concepte de revisió de preus mes endavant es faran 
algunes puntualitzacions en el context general de les ofertes presentades. 
També en aquest cas cap de les empreses licitadores millora a la baixa l’IPC 
com a coeficient de revisió de preus. Conseqüentment, tampoc en aquest cas 
s’atorguen puntuacions. 
 
 Altres millores complementàries i objectives (0,90 punts): 
 
No s’han observat en la oferta de Winterthur altres millores complementàries. 
 
Zurich augmenta les cobertures de diversos conceptes: trencament de vidres, 
bens propis desplaçats, pèrdua de lloguers, robatori i expoliació, tot risc 
d’ordinadors i equips electrònics, i els imports dels honoraris professionals. 
 
Mapfre proposa el pagament del 100% dels danys elèctrics, dels bens 
desplaçats, dels bens desapareguts per causa de sinistre, i pels danys soferts 
pels objectes salvats. De forma anàloga a l’indicat al analitzar la cobertura de la 
pòlissa de responsabilitat civil i patrimonial la baixa de la prima no pot ser 
considerada com a millora atès que aquest concepte no és susceptible de ser 
valorat en aquest punt per haver-se fet en l’apartat “valor econòmic de la oferta” 
del present informe. Així mateix, la selecció i connexió a professionals s’entén 
que no pot ser considerada una veritable millora. 
 
En qualsevol cas, s’entén que tan Zurich com Mapfre poden assolir en aquest 
cas la puntuació màxima. 
 
Així doncs, el punts atorgats han estat: 
 
WINTERTHUR   0     punts       
ZURICH    0,90 punts 
MAPFRE    0,90 punts    
 

- - - - - o 0 o - - - - - 
 
Resumint, si es fa la suma de les diferents puntuacions atorgades en cadascun 
dels conceptes valorats s’obté el següent resultat: 
 
WINTERTHUR   68,180 punts       
ZURICH    61,564 punts 



 
 
 

 

MAPFRE    50,782 punts    
 
Al marge, però, d’aquesta puntuació el que sotasigna entén oportú fer algunes 
consideracions que s’entenen de singular importància sobre el context general 
de les ofertes presentades. 
 
En primer lloc i respecte al que ja s’ha esmentat anteriorment en aquest informe, 
a la clàusula 8 del Plec de Clàusules resta molt clarament indicat que el 
coeficient per a la revisió de preus ha de ser, com a màxim, l’IPC estatal de l’any 
anterior. En la oferta de Winterthur s’estableix un criteri de revisió de preus 
diferent no referit a l’IPC. Així mateix, Mapfre esmenta l’IPC com a referència 
però amb alguns condicionats. En ambdós casos, òbviament, no s’acompleix 
amb l’establert en el Plec de Clàusules. Zurich és la única oferta que s’ajusta al 
contingut del Plec en aquest aspecte. 
 
Bona part de la documentació presentada per Winterthur la constitueixen unes 
propostes d’assegurances “tipus” amb cobertures fins i tot alienes a la gestió 
municipal i amb un notable grau d’ambigüitat en algunes qüestions. La concreció 
per a l’Ajuntament de Canet de Mar es redueix a unes poques pàgines on a més 
del preu hi figuren les millores. No pot, per tant, assegurar-se que la totalitat de 
cobertures que figuren en el Plec de Clàusules estiguin incloses en les propostes 
realitzades. 
 
Zurich, per la seva part, presenta diversos opuscles impresos de caire general 
per la presentació de l’empresa i de les característiques dels seus serveis, però 
concreta i s’ajusta a les especificacions del Plec de Clàusules i dels seus tres 
annexes en un document adjunt anomenat “Memòria Tècnica i econòmica 
explicativa de les assegurances per a l’Ajuntament de Canet de Mar”. 
 
L’estructura de la oferta de Mapfre es troba al mig dels dos supòsits anteriors, 
amb bona part d’assegurances “tipus” però amb una sensible informació 
concreta pensada per a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
En virtut de les consideracions fetes en aquests paràgrafs anteriors hom creu 
que de les tres propostes presentades, la més sòlida i que més s’ajusta a les 
directrius i exigències del Plec de Clàusules és la presentada per Zurich malgrat 
que la en puntuació atorgada ocupa el segon lloc. En aquest sentit, observi’s que 
la puntuació assolida en l’anàlisi de les millores addicionals és la més alta, i si 
Winterthur la supera en la puntuació final és tan sols per la important diferència 
assolida mitjançant l’aplicació de la formula per valorar econòmicament la 
quantitat ofertada i que, tal com s’ha indicat anteriorment, el que sotasigna 
ignora si ha estat determinat la seva inclusió en temeritat. 
 
En qualsevol cas, i amb independència del que determini la Mesa de Valoració el 
tècnic que subscriu ha d’aconsellar que l’assegurança que es contracti no es faci 
a partir de pòlisses “tipus”, i que es redactin expressament les condicions, 
cobertures i tota mena de condicionants a partir de les clàusules del Plec aprovat 
per la Junta de Govern Local de data 15 de novembre de 2007 amb les millores i 
singularitats incloses en la oferta de l’empresa guanyadora del concurs. 
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons superior 
criteri. “ 
 



 
 
 

 

Atès que en data 11 de desembre de 2007 es va enviar al Sr. Lluís López 
Frigola, en nom i representació de l’entitat Winterthur seguros generales, SA de 
seguros y reaseguros, un requeriment per tal que justifiqués que la seva oferta 
no es trobava incursa en temeritat. 
 
Atès que en data 27 de desembre de 2007, el Sr. Lluís López Frigola, en nom i 
representació de l’entitat Winterthur seguros generales, SA de seguros y 
reaseguros, aporta un escrit per tal de justificar que la seva oferta econòmica 
no es troba incursa en temeritat. 
 
Vist l’informe emès en data 22 de gener de 2008 per l’interventor municipal, 
Antoni Calpe i Jordà i el secretari de la Corporació, Marcel·lí Pons i Duat, el 
contingut literal del qual és el següent: 
 

“En Toni Calpe i Jordá i en Marcel·lí Pons i Duat, interventor i secretari, 
respectivament, de l’Ajuntament de Carnet de Mar, comarca del Maresme, en 
relació amb l’escrit presentat per la mercantil WINTERTHUR, SEGUROS 
GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS en data 17.12.07, registre 
d’entrada del 27.12.07, número 7708, en contestació al requeriment municipal 
rebut en data 13.12.07 pel qual, en els termes de l’article 83.3 TRLCAP, 
s’interessava l’aportació d’aquella documentació contradictòria que enervés 
l’al·ludida presumpció iuris tantum de temeritat, emeten el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- Tant la legislació com la jurisprudència estatal i comunitària1 vénen 
establint de forma pacífica que la presumpció de temeritat és una presumpció 
iuris tantum; així es desprèn de l’article 83.3 TRLCAP quan declara que el 
caràcter desproporcionat o temerari de les baixes requerirà la prèvia sol·licitud 
d’informació del licitador inicialment comprès en ella, i també de l’article 85.6 
RLCAP, segons el qual per a la valoració de la desproporció de les ofertes la 
mesa de contractació podrà considerar la relació entre la solvència de l’empresa 
i l’oferta presentada. És obvi, doncs, que la temeritat no és una presumpció iuris 
et de iure, puix que admet prova en contrari; d’aquí que es sol·licités de la 
mercantil inicialment incursa en ella la documentació que, en benefici de la 
bondat de la seva oferta, pogués aportar. 
 
Segon.- La documentació finalment aportada, s’avança ja, és insuficient per 
enervar la inicial presumpció de temeritat, puix que l’al·ludida mercantil es limita 
a asseverar que és coneixedora del risc que assumeix (consideració primera); 
que la valoració de l’eventual temeritat s’ha de fer en una apreciació de l’oferta 
en el seu conjunt (consideració segona); que l’oferta pot ser assumida prenent 
com a base les dades de sinistralitat dels últims tres anys en els ajuntaments 
assegurats de similars característiques demogràfiques i geogràfiques 
(consideració tercera); que les condicions ofertes es refereixen només a la 
primera anualitat (consideració quarta) i que la documentació aportada avala la 
seva dilatada i profunda experiència en el mercat assegurador (consideració 
cinquena). 
 

                                                
1 Així s’ha vingut considerant des de la Sentència del Tribunal de Justícia de les 
Comunitats Europees de 22.6.1989. 



 
 
 

 

Tercer.- I és insuficient perquè el coneixement del risc assumit (consideració 
primera) només palesa la inexistència de cas fortuït en la formulació de l’oferta 
per l’empresa, però en res incideix respecte de la desproporció d’aquesta. En 
efecte, allò que la llei pretén impedir amb els mecanismes de la desproporció és 
que en situacions de crisi del sector es produeixi el que la doctrina2 denomina 
quiebra de la subasta, això és, un trencament, en el nostre cas del concurs, a 
través de proposicions econòmiques que racionalment s’estima que no poden 
ser complertes, puix que l’adjudicació del contracte a aquestes ofertes 
redundaria en contra, tant de l’interès públic, com dels restants licitadors.  
 
La racionalitat d’aquesta estimació inicial no és un concepte jurídic indeterminat, 
sinó que es determina ope legis. En conseqüència, la prova de contrari ha 
d’evitar la utilització d’elements volitius de la licitadora, i fins i tot insinuacions 
respecte de la seva formació de la voluntat, havent-se de centrar en la viabilitat 
de l’oferta per ella presentada a través dels criteris objectius als que es refereix 
l’article 83.3 TRLCAP. 
 
Quart.- Així mateix, la valoració de l’eventual temeritat de l’oferta en el seu 
conjunt (consideració segona) palesa, de conformitat amb l’informe de l’enginyer 
municipal de data 8.1.08, que lluny d’enervar-la, la ressalta i precipita, en 
particular quan de l’al·ludit informe se’n desprèn: 
 

a) que pel que fa a la revisió de preus, l’oferta de Winterthur estableix un 
criteri de revisió diferent a l’establert en el PCAP (el preu del contracte 
s’actualitzarà anualment, prenent com a coeficient de revisió, com a 
màxim, l’IPC estatal de l’any anterior). 
 

b) que bona part de la documentació presentada per Winterthur la 
constitueixen unes propostes d’assegurances “tipus” amb cobertures 
fins i tot alienes a la gestió municipal i amb un notable grau 
d’ambigüitat en algunes qüestions. La concreció per a l’Ajuntament de 
Canet de Mar es redueix a unes poques pàgines on a més del preu hi 
figuren les millores. No pot, per tant, assegurar-se que la totalitat de 
cobertures que figuren en el Plec de Clàusules estiguin incloses en les 
propostes realitzades. 

 
c) Que, cas d’admetre’s la seva proposició, si Winterthur superés en la 

puntuació final l’assolida per Zurich és tant sols per la important 
diferència assolida mitjançant l’aplicació de la fórmula per valorar 
econòmicament la quantitat oferta, ja que en l’anàlisi de les millores 
ofertes, Zurich és qui obté major puntuació. 

  
Cinquè.- Quant a la sinistralitat produïda en els últims tres anys en municipis 
assegurats de similars característiques demogràfiques i geogràfiques 
(consideració tercera) tampoc no és en sí mateixa argument suficient per 
enervar la temeritat de l’oferta, puix que l’objecte del contracte no és assegurar 
una mitja ponderada de sinistres sinó la totalitat dels que es produeixin a Canet 
de Mar durant la seva durada. En conseqüència, es tractava de justificar la 
bondat de l’oferta per a complir amb unes clàusules contractuals concretes, en 
un procediment de contractació singularitzat, en comptes de justificar, com en 

                                                
2 Gaspar Ariño, La reforma de la Ley de contratos, pàgina 74.  
  



 
 
 

 

realitat ha volgut fer la interessada, la seva viabilitat per a donar satisfacció a les 
exigències mitjanes de sinistralitat, en termes de solvència. 
 
Així les coses, l’argumentació de la mercantil, si bé pot ser correcta ad intra, als 
efectes de confegir les seves ratios en els comptes d’explotació o respecte dels 
riscos assumibles, no pot tanmateix conformar ad extra un criteri justificatiu de 
l’absència de risc, allà on aquest risc s’ha de subsumir ope legis a uns criteris de 
contracte o, com a màxim, a la relació entre la solvència de l’empresa i l’oferta 
presentada, sempre però deferida a unes concretes clàusules contractuals, el 
que ens obliga a enllaçar aquesta consideració amb la darrera, segons la qual la 
documentació aportada en la seva proposició avala la dilatada i profunda 
experiència de l’empresa en el mercat assegurador (consideració cinquena), el 
que, en l’aspecte substantiu, constitueix en sí mateix un criteri d’empresa de 
naturalesa subjectiva –la marca- i no un criteri de contracte, i en el formal hauria 
requerit l’aportació de nova documentació, puix que malament podrà enervar-se 
una presumpció de temeritat, efectuada prima facie en els termes 
predeterminats per la llei, en mèrits d’una documentació que ja obra en poder de 
l’Administració en el moment de sol·licitar-se l’informe empresarial, so pena 
d’incórrer en el risc de convertir aquest tràmit contractual en un mer formalisme, i 
no sembla que sigui aquest l’esperit de la norma. 
 
Ultra això, el propi redactat de l’article 85.6 RLCAP, com no podia ser altrament, 
respon també a una literalitat condicional –podrà- la qual capgira de contrari la 
pròpia argumentació de la interessada.  
 
Sisè.- Finalment, el fet que les condicions ofertes es refereixin només a la 
primera anualitat (consideració quarta) no incideixen tampoc en la inicial 
presumpció, i no perquè el PCAP prevegi pròrrogues per períodes anyals 
indefinits, les quals sofriran només la variació que, en concepte de revisió de 
preus, correspongués en els termes de la clàusula vuitena del PCAP, això és, 
prenent com a coeficient de revisió, com a màxim, l’IPC estatal de l’any anterior, 
sinó perquè la duració inicial del contracte no incideix ni positivament ni negativa 
en la temeritat de les ofertes. 
 
Per tot l’exposat els qui subscriuen consideren que no ha quedat suficientment 
acreditat que l’empresa licitadora WINTERTHUR, SEGUROS GENERALES, 
S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS pugui complir la seva oferta a satisfacció 
de l’Administració, el que comporta que s’informi desfavorablement l’adjudicació 
del contracte a aquesta empresa, per les raons que s’acaben d’exposar.”  

 
Vist 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 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Excloure de la contractació l’empresa Allianz compañía de seguros y 
reaseguros, SA, ja que la documentació que la Mesa de Contractació va 
requerir per tal que esmenés l’aportada, ha estat lliurada fora de termini.   
 



 
 
 

 

SEGON.- Rebutjar l’oferta presentada per l’empresa Winterthur seguros 
generales, SA de seguros y reaseguros, en trobar-se incursa en temeritat. 
 
 
TERCER.- Adjudicar el concurs convocat per a la contractació del servei 
d’assegurances de responsabilitat civil i patrimonial, d’accidents personals i de 
danys materials al patrimoni municipal de Canet de Mar, a l’empresa Zurich 
España Compañía de seguros i reaseguros, SA, pel preu cert i global de 
35.431,98 €, IVA inclòs, de conformitat amb el plec de clàusules 
administratives, particulars i la seva plica, en especial pel que fa a les millores 
ofertades que s’accepten. La prima anual de cadascuna de les assegurances 
serà la següent: 
 

- responsabilitat civil i patrimonial: 21.900 € 
- accidents personals: 4.456,98 € 
- danys materials: 9.075,00 € 

 
El pagament de les pòlisses s’efectuarà de forma anual i el seu import serà 
prorratejat de conformitat amb el període de vigència de cadascuna de les 
pòlisses. 
 
QUART.- Requerir el contractista perquè en el termini de quinze dies hàbils 
després de la notificació d’aquest acord acrediti que ha constituït la garantia 
definitiva, xifrada en 1.417,28 €, equivalent al 4% de l’import d’adjudicació, tot 
advertint-lo que, si no ho fa així, la contractació pot quedar resolta. 
 
CINQUÈ.- La present adjudicació resta condicionada suspensivament a la 
presentació per part de l’adjudicatària, en el termini dels cinc dies hàbils 
subsegüents a la recepció de la corresponent notificació d’aquest acord, de la 
certificació administrativa expedida per l’òrgan competent, acreditativa de 
trobar-se al corrent amb el compliment de les obligacions tributàries i amb la 
seguretat social, en els termes de l’article 79.2.b) in fine del TRLCAP. 
 
SISÈ.- El termini de vigència dels contractes serà d’una anualitat, encara que 
cadascun dels serveis començarà a regir al venciment de les vigents pòlisses, 
de conformitat amb el desglossament següent: 
 
Responsabilitat civil i patrimonial: efecte 01/01/08 a 31/12/08 
Accidents personals: efecte 12/06/08 a 31/12/08 
Danys materials: efecte 20/05/08 a 31/12/08 
 
El contracte serà prorrogable per anualitats, en els termes que preveu l’article 
22 de la Llei 50/1980, del contracte d’assegurança.  
 
En cas de pròrrogues el preu del contracte s’actualitzarà anualment, prenent 
com a coeficient de revisió, com a màxim, l’IPC estatal de l’any anterior, llevat 
que concorrin altres causes de caràcter tècnic degudament acreditades que 



 
 
 

 

trenquin l’equilibri de les prestacions i requereixin la tramitació del corresponent 
expedient de modificació del contracte. 
 
SETÈ.- En virtut d’allò que disposa l'article 67.2 g) RLCAP, el contractista haurà 
de satisfer l’import de 307,63 €, corresponent a les despeses de publicitat de la 
licitació. 
 
VUITÈ.- En compliment del que disposa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística, l'empresa adjudicatària del contracte haurà d'emprar el 
català en l'atenció als usuaris i en els documents que generi, rètols, 
publicacions, avisos i altres comunicacions de caràcter general que tinguin una 
relació directa amb l'execució de  
les prestacions objecte del contracte. L'incompliment de l’obligació anterior 
donarà lloc a les actuacions administratives pertinents i podrà ser causa de 
resolució del contracte. 
 
NOVÈ.- Donada la naturalesa d’aquest contracte, finalitzat el seu període de 
vigència no existirà cap període de garantia, retornant-se la fiança definitiva a 
sol·licitud del contractista, una vegada comprovat que no existeixes dèbits ni 
obligacions exigibles que aconsellin la seva retenció.  
 
DESÈ.- Pel que fa a les franquícies, seran les següents:  
 

- pòlissa de responsabilitat civil i patrimonial: 600 €  
- pòlissa de danys materials: 

 general: 900 € (excepte incendi, llamp i explosió)  
 robatori: sense franquícia 
 equips electrònics: 120 € 
 vidres: 60 € 

 
ONZÈ.- Pel que fa a l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial, els 
capitals assegurats són:  
 

- 1.300.000 € per sinistre i any de l’assegurança 
- sublímit: 200.000 € per víctima, per a la responsabilitat 

civil patronal. 
 
A part de les garanties incloses en PCAP, queden incloses les garanties 
addicionals proposades pel contractista en la seva plica per a l’organització de 
concerts a l’aire lliure, per la responsabilitat civil creuada, la defensa i fiances en 
cas de conflicte d’interessos i l’alliberament de despeses. 
 
DOTZÈ.- Pel que fa a l’assegurança per accidents personals,  queda assegurat 
un capital de 30.000 € per persona en cas de mort, invalidesa permanent 
absoluta o invalidesa permanent parcial. A efectes d'indemnització les anteriors 
invalideses en cap cas no seran acumulatives, i es prendrà com a data del 
sinistre la data dels efectes econòmics de la resolució d’invalidesa dictaminada 
per l’organisme oficial competent. 



 
 
 

 

 
De conformitat amb l’oferta presentada pel contractista, s’inclourà la cobertura 
addicional per “invalidesa permanent i total per accident” i també la de “gran 
invalidesa”. 
 
TRETZÈ.- Pel que fa a l’assegurança per danys materials al patrimoni 
municipal, de conformitat amb l’oferta presentada pel contractista, queda 
inclosa com a garantia addicional la restauració estètica, així com el 
reembossament de les despeses abonades que es considerin necessàries per 
prevenir o minorar un dany cobert a la pòlissa. 
 
A més, s’accepten les millores ofertades per la contractista com ara la cobertura 
per trencament de vidres, béns propis desplaçats, pèrdua de lloguers, robatori i 
expoliació, tot risc d’ordinadors i equips electrònics i els imports dels honoraris 
professionals. 
 
CATORZÈ.- Citar el contractista perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri 
a formalitzar el contracte administratiu corresponent. 
 
QUINZÈ.- Facultar el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents.  
 
4.- INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT I 
NETEJA DELS PARCS URBANS, JARDINS I ARBRAT MUNICIPALS DE 
CANET DE MAR 
 
Atesa la necessitat i la conveniència de tramitar el procediment de licitació per a 
l’execució de la prestació del servei de manteniment i neteja dels parcs urbans, 
jardins i arbrat municipals de Canet de Mar, d’acord amb allò regulat al Títol IV 
del llibre II 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 (TRLCAP). 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació 
mitjançant concurs, per procediment obert del servei de manteniment i neteja 
dels parcs urbans, jardins i arbrat municipals de Canet de Mar, redactat  pel 
secretari i interventor municipals, així com el seu informe de data 23 de gener 
de 2008, que es transcriu a continuació: 
 

“En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l'ajuntament de Canet de Mar (Maresme) i 
en Antoni Calpe i Jordà, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
compliment de l’anterior provisió de l’Alcaldia relativa a la incoació d’expedient 
de contractació del servei de manteniment i neteja dels parcs urbans, jardins i 
arbrat municipals de Canet de Mar, emeten el següent: 
 
INFORME 
 
Primer.- L’òrgan de contractació és l’alcalde, d’acord amb el que estableix 
l’article 21.1.ñ de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 



 
 
 

 

modernització del govern local, al tractar-se d’un contracte l’import del qual no 
supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni els 6.000.000 €, ni es 
tracta tampoc d’una contractació plurianyal que superi els anteriors imports. Si 
bé, res impedeix que l’alcalde delegui aquesta competència en la Junta de 
Govern Local. 
 
Segon.- Quan al procediment i la forma de contractació, en aquest cas és 
utilitzable el concurs ja que estableix l’art. 208 TRLCAP, que la subhasta com a 
forma d’adjudicació només podrà utilitzar-se en contractes d’escassa quantia en 
els que el seu objecte sigui perfectament definit tècnicament i no sigui possible 
introduir-hi modificacions de cap classe, quedant el preu com a únic factor 
determinant de l’adjudicació. El concurs serà la forma normal d’adjudicació 
d’aquests contractes.  
 
En el concurs, l’adjudicació recau sobre el licitador que en el seu conjunt 
presenta una oferta més avantatjosa per a l’Administració. D’acord amb els 
criteris establerts en el plec de clàusules administratives particulars, sense 
atenir-se exclusivament al preu i sens perjudici de la possibilitat de declarar-lo 
desert. 
 
Tercer.- La durada dels contractes de serveis, de conformitat amb el que disposa 
l’article 198.1 TRLCAP, no podrà ser superior a 2 anys, si bé es podrà preveure 
en el contracte la seva modificació i pròrroga per mutu acord de les parts abans 
de la seva finalització, sense que la durada total del contracte, incloses les 
pròrrogues, pugui excedir de 4 anys, ni puguin se concertades aïllada o 
conjuntament per un termini superior al fixat originàriament. En conseqüència, la 
durada màxima d’aquest contracte, incloses pròrrogues, no excedirà els 4 anys. 
 
Pel que fa a la publicitat de la convocatòria es necessària en el present cas, per 
raó de la quantia, la publicació en el DOUE segons estableix l’art. 203 del 
TRLCAP al superar els 211.129 euros. 
 
Quart.- El Plec de clàusules administratives particulars examinat s’adequa a la 
normativa vigent en matèria de contractació local. 
 
Cinquè.- Existeix consignació pressupostària suficient en la partida núm. 51 
43200 22714 del vigent pressupost municipal per l’exercici 2008 i en la partida 
núm. 51 43200 22714 del pressupost municipal per a l’exercici 2009. L’aplicació 
de les obligacions econòmiques que dimanen del present contracte es 
configuren com a despeses plurianuals, per tant, la seva eficàcia per a exercicis 
posteriors, queda supeditada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Conclusió 
 
Per tot això, cal concloure que han quedat degudament justificades la motivació i 
l'adequació a la normativa que permet la contractació per la modalitat de concurs 
pel procediment obert, i es pot seguir la tramitació de l'expedient de contractació 
i la licitació.”  

 
Es per tot això que, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
de Medi Ambient i Educació, s’acorda per unanimitat: 
 



 
 
 

 

PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives i particulars i de 
prescripcions tècniques per a la contractació mitjançant concurs del servei de 
manteniment i neteja dels parcs urbans, jardins i arbrat municipals de Canet de 
Mar. 
 
SEGON.- Incoar expedient de contractació, per procediment obert i mitjançant 
concurs per a l’adjudicació d’aquest servei i que es publiqui el corresponent 
edicte al DOGC, BOE i DOUE, segons allò que disposa l’art. 93.2 de la 
TRLCAP. 
 
TERCER.- L'aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que 
emanen de l’anterior acord s’efectuarà amb càrrec a la partida núm. 51 43200 
22714 del pressupost per a l’exercici 2008 i a la partida núm. 51 43200 22714 
del pressupost per a l’exercici 2009. 
 
QUART.- Facultar l’alcalde o membre de la corporació en que delegui per dur a 
terme totes les autoritzacions necessàries per a la tramitació i execució 
d’aquests acords. 
 
5.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15   DE DESEMBRE DE 2007 AL 15 DE GENER DE 2008 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 de  desembre de 2007 i el 15 de 
gener de 2008.  
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 
24 hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha tres caporals, es fa 
necessari cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del 
cap de servei, qui assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques 
pròpies del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis 
policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i 
convenient pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de 
serveis 
 



 
 
 

 

Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2008,  hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria  de Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de divuit mil quatre-cents noranta-set 
euros amb nou cèntims (18.497,09 €) els serveis extraordinaris efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el  15  de  desembre de 2007 al 15 de gener de 2008.  
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil cent setanta euros amb divuit 
cèntims (1.170,18 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal 
de la Policia local , durant el mes de gener de 2008 i fins a la quantitat de vint-i-
nou euros amb onze cèntims (29,11 €), corresponent als serveis nocturns 
efectuats pel personal de la brigada d’obres i serveis.  
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de cinc-cents trenta-tres euros amb 
vint-i-cinc cèntims (533,25 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes de gener de 2008.  
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents vuitanta-tres euros amb 
seixanta cèntims (283,60 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
gener de 2008.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents setanta euros amb vuit 
cèntims (370,08 €) corresponent a les assistències a judicis dels agents de la 
Policia local, durant el mes de gener de 2008.  
 
SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat de mil tres-cents tretze euros amb setanta-
cinc cèntims (1.1313,75 €) corresponent al pagament del complement de 
festivitat al personal de la Policia local que ha treballat els dies assenyalats en 
l’acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, durant les festes de Nadal.  
 
SETÈ.-  Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2008. 
 
6.- APROVACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTUACIONS DE L’OFICINA 
D’HABITATGE I ACCESSIBILITAT 
 
L’Àrea de l’Oficina d’Habitatge i Accessibilitat ha elaborat al mes de setembre 
de 2007, un Programa d’Actuacions de l’Oficina d’Habitatge i Accessibilitat.  Al 
Programa d’Actuacions es fa una descripció del funcionament de l’Oficina, així 
com també del Catàleg de Serveis que prestarà. 
 
Tenint en compte l’inici de la nova legislatura, la Regidoria de l’Oficina 
d’Habitatge i Accessibilitat vol sotmetre aquest Programa d’Actuacions a 
l’aprovació de la Junta de Govern Local i, de conformitat amb la proposta de la 



 
 
 

 

Tinència de l’Alcaldia de Joventut i de l’Oficina d’Habitatge i Accessibilitat, 
s’acorda per unanimitat:  
 
ÚNIC.-  Aprovar el Programa d’Actuacions de l’Oficina d’Habitatge i 
Accessibilitat, redactat per l’Àrea de l’Oficina d’Habitatge i Accessibilitat. 
 
7.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 7 FINS A L’11 DE GENER DE 
2008 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

    
13 07.01.08 Estimar expedient 72130 Alcaldia 
14 07.01.08 Estimar expedient 72144-1 Alcaldia 
15 07.01.08 Estimar expedient 72175 Alcaldia 
16 07.01.08 Contractació Sílvia Amatller Alcaldia 
17 07.01.08 Primera ocupació Santa Llúcia, xx Òscar Figuerola 
18 07.01.08 Resposta a la instància del senyor EP Òscar Figuerola 
19 08.01.08 Canvi nínxol cementiri Alcaldia 
20 08.01.08 Canvi de nom cementiri CR Alcaldia 
21 08.01.08 Llicència d’obres, Carles Flotats, xx Òscar Figuerola 
22 08.01.08 Resposta recurs de reposició EG Òscar Figuerola 
23 09.01.08 Canvi de nom nínxol  Cati forcano 
24 09.01.08 Remissió expedient selecció tècnic Medi 

Ambient al Jutjat Contenciós Administratiu 
número 9 de Barcelona 

Alcaldia 

25 10.01.08 Tramesa Jutjat expedient recurs 644/2007 
impugnació places administratiu promoció 
interna 

Alcaldia 

26 10.01.08 Incoació expedient vehicle abandonat 
(fran) 

Alcaldia 

27 10.01.08 Primera ocupació Construccions Boneta, 
SL 

Òscar Figuerola 

28 10.01.08 Triennis Alcaldia 
29 10.01.08 Ratificació de la suspensió de les obres C/ 

Sant Josep Oriol, xx 
Òscar Figuerola 

30 11.01.08 Primera ocupació Construccions Boneta, 
SL 

Òscar Figuerola 

31 11.01.08 Autorització excedència voluntària Ignasi 
de Moner 

Alcaldia 

32 11.01.08 Construccions Solius, CAP. Estesa de línia 
elèctrica subterrània  

Òscar Figuerola 

33 11.01.08 Gas Natural. Llicència  Òscar Figuerola 
34 11.01.08 Gas Natural. Reparacions  Òscar Figuerola 

 



 
 
 

 

8.- 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 14.30 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari,       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 


