
Ref: S/Sd 

1 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIADE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 12 D’AGOSTDE 2015 

 
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: 8.43 hores 
Hora que acaba: 10.01 hores 
Lloc: Sala de Plens 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori i Fraxedas 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Primer tinent d’alcalde: Jesús Marín i Hernàndez 
Quart tinent d’alcalde: Ivan Aranda i Mena 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina CabrujaSagré, secretària municipal accidental. També hi assisteix Roser 
Argemí Villaescusa, interventora municipal accidental. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de la acta de la sessió ordinària de les Juntes de 

Govern Local de data 05.08.15 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Relació d’ajuts socials puntuals 
4) Concessió de llicència d’obres menors al Sr. JRR, per a la reconstrucció de 

mur de contenció al c/ Joan Maragall, xx 
5) Concessió de llicència d’obres menors per a la reparació de patologies a 

l’edifici d’habitatges ubicat al c/ Girona, xx, a la mercantil Roteila grup 
2003, S.L 

6) Adjudicació contracte per a la prestació del servei de neteja de les 
dependències municipals de Canet de Mar 

7) Adjudicació lot 1 contracte de subministrament de passeres, dutxes i 
abalisament, aquest últim en la modalitat de rènting, a les platges de Canet 
de Mar 

8) Adjudicació contracte per a la prestació dels servei de recollida i transport 
del vidre envàs de Canet de Mar 

9) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA ACTA DE LA SESSIÓ ODINÀRIA DE 
LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE DATA 05.08.15 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 5 d’agost de 2015 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, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
No es dóna compte de cap resolució judicial. 
 
3.- RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/07/2015 de data 07 d’agost de 
2015, per import de 1.338,72 €, corresponent a ajuts socials puntuals de 
l’Ajuntament. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut 
social puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic 
per l’exercici de 2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió 27 de novembre de 2014, i definitivament aprovat al no haver-se 
presentat al·legacions. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/07/2015, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte 
d’ajuts socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
264 ASS tractament mèdic 190,00 
265 PEP activitats d'estiu 110,00 
266 AGD subvenció esports 230,00 
267 FVP activitats d'estiu 180,00 
268 MPF despeses habitatge - lloguers/hipoteca 280,00 
269 OPT llibres escolar /material escolar 289,45 
270 MG llibres escolar /material escolar 59,27 

    
  

Import total relació BSGG/07/2015 1.338,72 
 



Ref: S/Sd 

3 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
4.- CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. JORDI ROJO 
RODES, PER A LA RECONSTRUCCIO DE MUR DE CONTENCIO AL C/JOAN 
MARAGALL, 10. 
 
Vista la instància presentada pel Sr.  JRR, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres per a la reconstrucció de mur de contenció al C/Joan Maragall, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 9 de juliol d’enguany i 
que es transcriu a continuació: 
 

“Revisada la documentació de referència es constata que es tracta de l’assumeix 
de direcció facultativa de l’arquitecte Luís Oyagüez López, referent a les obres que 
es pretenen realitzar al C/ Joan Maragall, xx i que consisteixen en la reconstrucció 
d’un mur de contenció. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb 
la sol·licitud, puja a la quantitat de 2.500,00 € (IVA exclòs). 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 

  L’acabat del mur serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o de 
la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat haurà 
de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors.  

 No es modificarà la topografia del terreny i es mantindran les rasants 
existents. “ 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 13 de juliol d’enguany, 
el contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 09.07.2015, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
reconstrucció de mur de contenció al C/Joan Maragall, xx, sol·licitada pel senyor 
Jordi Rojo Rodes, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
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domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, i vist l’informe favorable de l’arquitecta tècnica municipal, de 
data 9 de juliol de 2015, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre 
la sol.licitud de llilcència d’obres menors per a la reconstrucció de mur de 
contenció al C/Joan Maragall, 10, amb les condicions que consten a l’informe 
tècnic. 
 
Tot el qual s’informa a aquest ajuntament per a que procedeixi segons superior 
criteri.” 

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents, del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta 
Junta de Govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. JRR, per a la reconstrucció 
de mur de contenció al C/Joan Maragall, xx, sense perjudici de tercers i salvat 
el dret de propietat amb les següents condicions: 
 

 L’acabat del mur serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 
de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat 
haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors. 

 No es modificarà la topografia del terreny i es mantindran les rasants 
existents. 
 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per un import de cent euros (100,00 €) i per taxes 
urbanístiques la quantitat de cent seixanta vuit euros amb vint-i-un cèntims 
d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00 €) i 
la fiança pels residus de la construcció per valor de cent cinquanta euros 
(150,00 €). 
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QUART.- Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha signat 
conforme no ha d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de 
les obres preveu que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als 
serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació 
d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen les ordenances 
fiscals vigents. 
 
5.- CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA REPARACIO 
DE PATOLOGIES A L’EDIFICI D’HABITATGES UBICAT AL C/GIRONA, xx, 
A LA MERCANTIL ROTEILA GRUP 2003, SL. 
 
Vista la instància presentada per la mercantil ROTEILA GRUP 2003, SL, en virtut 
de la qual sol·licita llicència d’obres per a la reparació de patologies a l’edifici 
ubicat al C/Girona, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 9 de juliol d’enguany i 
que es transcriu a continuació: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en reparar les 
patologies aparegudes a l’edifici del C/ Girona, xx. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb 
la sol·licitud, puja a la quantitat de 24.048,41 € (IVA exclòs).  
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
amb les següents condicions: 
 
 L’acabat de les façanes serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 

de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat haurà 
de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors.  

 Caldrà fer la liquidació complementària d’impostos i taxes respecte a la 
comunicació prèvia sol·licitada inicialment. “ 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 13 de juliol d’enguany, 
el contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 09.07.2015, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
reparació de patologies a l’edifici d’habitatges situat al carrer Girona, 12 i 
muntatge de bastida, sol·licitada per la mercantil ROTEILA GRUP 2003, SL, s’emet 
el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
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Tanmateix, i segons consta a l’informe tècnic de data 09/07/2015, s’aprecia que 
les taxes i l’impost liquidat corresponen a una comunicació prèvia i, per tant, 
s’haurà de practicar la liquidació complementària corresponent a l’obra menor, 
que serà de 541,94 € de l’impost s/construccions, de 139,5 € de taxes 
urbanístiques i 420,97 € de garantia per als valors urbanístics en risc. 
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants 
esmentats a l’informe tècnic de data 09/07/2015.” 

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents, del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta 
Junta de Govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la mercantil ROTEILA GRUP 
2003, SL, per a la reparació de patologies a l’edifici d’habitatges situat al carrer 
Girona, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les 
següents condicions: 
 

 L’acabat de les façanes serà com a mínim arrebossat i pintat de color 
blanc o de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material 
utilitzat haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de 
colors.  

 Abans de començar les obres caldrà fer la liquidació complementària 
d’impostos i taxes respecte a la comunicació prèvia sol·licitada 
inicialment, cinc-cents quaranta-un euros amb noranta quatre cèntims 
d’euro (541,94 €), cent trenta nou euros amb cinquanta cèntims d’euro 
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(139,50€) i quatre-cents vint euros amb noranta set cèntims d’euro 
(429,97€). 
 

SEGON.-  Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha signat 
conforme no ha d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de 
les obres preveu que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als 
serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació 
d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen les ordenances 
fiscals vigents. 
 
6.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de maig de 2015,  va 
acordar incoar expedient per a la contractació del servei de neteja de les 
dependències municipals de Canet de Mar, així com aprovar el plec de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques particulars que havien de regir 
l’esmentada contractació. 
 
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al DOUE de data 09/06/2015, en el 
BOE núm. 147 de data 20/06/2015, en el DOGC núm. 6892 de data 
15/06/2015 i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en 
data 09/06/2015. 
 
Atès que dins del termini de presentació de proposicions han presentat oferta 
cinc empreses, tal i com consta en el certificat emès per la secretària de la 
Corporació en data 16/07/2015. 
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de valoració dels sobres B i obertura 
dels sobres C, el contingut literal de la qual és el següent: 
 

ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES B I OBERTURA DELS SOBRES C 
PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE CANET DE 
MAR 
 
 
 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 24/04/2013 
Horari:              12.30 h. 
Hi assisteixen: CatiForcano Isern, en substitució de l’Alcalde com a 1a Tinent 

d’Alcalde  
 Sílvia AmatllerMicola, enginyera municipal 
 Daniel Martín Enrique, interventor municipal 
 Núria Mompel i Tusell, secretària municipal 

Cristina Cabruja i Sagré, que actua com a secretària de la Mesa 
de Contractació 

 
Licitadors: 

 
Laia Flotats, en representació de Ant Facilities, SL 
Manuel Tristancho, en representació de ProyectosIntegrales de Limpieza, SA 
Dolores Camacho, ISS Facility Services, SA 
Federico Sierra, Manteniment i neteges Alsi, SL 
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Manuel Gómez, en representació d’UGT, àrea de contractació pública. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració de la documentació tècnica presentada en 
el sobre B pels licitadors, així com l'obertura del sobre C aportat en el 
procediment obert per a  la contractació de la prestació del servei de neteja de les 
dependències municipals de Canet de Mar, convocat per acord de la Junta de 
Govern Local en sessió de data 28 de febrer de 2013, publicat en el DOUE de data 
07/03/2013, en el BOE núm. 72 de data 25/03/2013, en el DOGC núm. 6333 de 
data 12/03/2013 i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en 
data 07.03.2013.  
 
2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 16.04.13, 
es va deduir que tots els licitadors havien aportat tota la documentació exigida pel 
PCAP, a excepció de: 
 
 Unión Internacional de Limpiezas,SA, que ha aportat dins del sobre A, la 

documentació que segons la clàusula X.6 del PCAP s’havia d’incloure al sobre 
B. 

 
3. Donada l’anterior situació, la Mesa de Contractació va acordar per unanimitat 
excloure de la present licitació la plica presentada per Unión Internacional de 
Limpiezas, SA, havent-se enviat en data 18 d’abril de 2013. 
 
4. En data 19 d’abril de 2013, l’enginyera municipal ha emès l’informe següent: 
 

Na SÍLVIA AMATLLER MICOLA, Enginyera Municipal, emet el següent  
 
I  N  F  O  R  M  E 
 
Vistes les ofertes presentades per “MANTENIMENT I NETEGES ALSI, S.L.”, “PROYECTOS 
INTEGRALES DE LIMPIEZA, S.A. (PILSA)”, “ANT FACILITIES, S.L.” i “ISS FACILITY 
SERVICES, S.A.” en relació al concurs públic convocat per aquest Ajuntament per a la 
contractació del servei de neteja de les dependències municipals de Canet de Mar, la 
tècnica que subscriu en considera el següent: 
 
La valoració de les ofertes presentades s’ha fet a partir dels criteris apuntats en la 
clàusula XIV del Plec de Clàusules Administratives Particulars i de prescripcions 
Tècniques que regeix el present concurs, aprovat per la Junta de Govern Local de data 
28 de febrer de 2013. A tal efecte s’han analitzat els continguts dels sobres lletra B de 
les pliques presentades. 
 
Revisada l’oferta presentada per PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, S.A. (PILSA) 
s’ha observat que una dada referent als horaris que es preveuen dedicar als centres no 
coincideix amb els mínims que especifica el plec de clàusules. I respecte l’oferta 
presentada per ANT FACILITIES, S.L. s’han observat diversos incompliments per a 
diferents centres, també en referència als horaris mínims que especifica el plec de 
clàusules. És per això que es traslladen aquestes observacions a la Mesa de Contractació 
per tal que decideixi si creu convenient que aquestes empreses quedin excloses o no del 
concurs per aquests motius, tot i que es procedeix igualment a fer la valoració de la 
documentació presentada al sobre B d’ambdues empreses. 
 
Per tant, s’indiquen a continuació les valoracions que s’han fet de les ofertes de les 
empreses MANTENIMENT I NETEGES ALSI, S.L. i ISS FACILITY SERVICES, S.A., 
juntament amb el resum de les diverses consideracions que s’han tingut en compte per 
atorgar les puntuacions. 
 
QUALITAT DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I DE L’ESTUDI ECONÒMIC (fins a 20 punts) 
 
Si bé a la Clàusula XI del Plec es determina què ha d’incloure com a mínim la memòria 
tècnica, i que a la clàusula XIV es determina què es tindrà en compte per la valoració, no 
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es fa esment de la ponderació a seguir ni dels criteris a adoptar per establir les 
puntuacions. Així doncs, els 20 punts destinats a aquest apartat s’han distribuït de la 
següent manera: 
 
- Metodologia de seguiment: 2,5 punts 
- Pla de treball: 8 punts 
- Qualitat: 2 punts 
- Autocontrol: 2 punts 
- Avaluació del servei: 1,5 punts 
- Altres conceptes (millores, formació...): 4 punts 

 
Les puntuacions obtingudes són les següents:  
 

MANTENIMENT I NETEGES ALSI, S.L. 13,5 punts 

PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, S.A. (PILSA) 13,0 punts 

ANT FACILITIES, S.L. 13,5 punts 

ISS FACILITY SERVICES, S.A. 17,5 punts 
 
 
DOTACIÓ DE MAQUINÀRIA (fins a 10 punts) 
 
S’ha tingut en compte per aquest apartat, la descripció de la maquinària presentada a la 
oferta, amb especificació de la prevista en cada centre que pugui permetre incrementar 
el rendiment del servei. 
 
Les puntuacions atorgades en aquest concepte són: 
 

MANTENIMENT I NETEGES ALSI, S.L. 7,5 punts 

PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, S.A. (PILSA) 9,0 punts 

ANT FACILITIES, S.L. 8,0 punts 

ISS FACILITY SERVICES, S.A. 9,5 punts 
 
 
SISTEMES DE COMUNICACIÓ (fins a 5 punts) 
 
Per a la valoració d’aquest apartat s’ha considerat la descripció realitzada en les ofertes 
de la comunicació prevista amb l’Ajuntament al llarg del servei, així com les supervisions 
previstes del mateix que permetin reduir al màxim el temps de resposta davant de 
qualsevol necessitat. 
 
Les puntuacions atorgades en aquest concepte són: 
 

MANTENIMENT I NETEGES ALSI, S.L. 3,25 punts 

PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, S.A. (PILSA) 4,5 punts 

ANT FACILITIES, S.L. 3,5 punts 

ISS FACILITY SERVICES, S.A. 4,5 punts 

 
 
PRODUCTES (fins a 5 punts) 
 
S’ha valorat la utilització durant el servei de productes respectuosos amb el medi 
ambient, així com que es justifiqui el compliment de les normatives de seguretat vigents 
respecte els productes. 
 
Els punts atorgats han estat: 
 

MANTENIMENT I NETEGES ALSI, S.L. 3,5 punts 

PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, S.A. (PILSA) 3,5 punts 

ANT FACILITIES, S.L. 1,0 punts 

ISS FACILITY SERVICES, S.A. 5,0 punts 
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- - - - - o 0 o - - - - - 
 
Així doncs, si es fa la suma de les diferents puntuacions atorgades en cadascun dels 
conceptes valorats, s’obté el següent resultat: 
 

MANTENIMENT I NETEGES ALSI, S.L. 27,75 punts 

PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, S.A. (PILSA) 30,00 punts 

ANT FACILITIES, S.L. 26,00 punts 

ISS FACILITY SERVICES, S.A. 36,50 punts 
 
Per tant, l’empresa que ha aconseguit una millor puntuació de la documentació 
presentada en el sobre B en el concurs per al servei de neteja de les dependències 
municipals ha estat ISS FACILITY SERVICES, S.A., amb un total de 46,0 punts. 
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons superior criteri.”  
 
5. A continuació la Mesa, una vegada comprovat que la contradicció trobada en la plica 
de l’empresa ProyectosIntegrales de Limpieza, SA, es tracta del número d’hores 
mensuals a destinar a l’escola Misericòrdia i que pot tractar-se d’una errada material de 
redacció, de conformitat amb la jurisprudència del Tribunal de Primera Instància de la 
Unió Europea (sentència de 10 de desembre de 2009 i sentència de 27 de setembre de 
2002), i en aplicació del principi de proporcionalitat i bona administració, acorda 
sol·licitar al licitador afectat que presenti aclariments a la seva oferta en aquest sentit, 
tot atorgant-li un termini de 2 dies hàbils a partir del dia de la data per tal d’aportar un 
escrit en el que concreti exactament quantes hores mensuals preveu destinar a la neteja 
del Ceip Misericòrdia. 
 
6. Seguidament la Mesa, una vegada comprovat que l’oferta presentada per l’empresa 
Ant Facilites, SL, contradiu l’exigència d’hores mínimes a destinar als edificis municipals 
fixades en l’Annex I del PCAP, en fins a 13 ocasions, acorda per unanimitat proposar a 
l’òrgan de contractació l’exclusió de la present licitació al licitador Ant Facilities, SL. 
 
7. A continuació la presidenta procedeix a llegir la puntuació assolida per tots els 
licitadors a excepció d’Ant Facilities, SL, en els criteris establerts a la clàusula XIV.1 del 
PCAP, “criteris que depenen d’un judici valor”, tot advertint que despenent dels 
aclariments oferts per ProyectosIntegrales de Limpieza, SA, la seva plica podrà ser 
exclosa per l’òrgan de contractació. La puntuació obtinguda ha estat: 
 
PER QUALITAT DE MEMÒRIA TÈCNICA (màx. 20 punts) 
 

MANTENIMENT I NETEGES ALSI, S.L. 13,5 punts 

ISS FACILITY SERVICES, S.A. 17,5 punts 

PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, SA 13,0 punts 
 
PER DOTACIÓ DE MAQUINÀRIA (màx. 10 punts) 
 

MANTENIMENT I NETEGES ALSI, S.L. 7,5 punts 

ISS FACILITY SERVICES, S.A. 9,5 punts 

PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, SA 9,0 punts 

 
PER SISTEMES DE COMUNICACIÓ (màx. 5 punts) 
 

MANTENIMENT I NETEGES ALSI, S.L. 3,55 punts 

ISS FACILITY SERVICES, S.A. 4,50 punts 

PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, SA 4,50 punts 
 
PER PRODUCTES (màx. 5 punts) 
 

MANTENIMENT I NETEGES ALSI, S.L. 3,50 punts 

ISS FACILITY SERVICES, S.A. 5,00 punts 

PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, SA 3,50 punts 



Ref: S/Sd 

11 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
  



Ref: S/Sd 

12 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

PUNTUACIÓ TOTAL CRITERIS DEPENENTS D’UN JUDICI DE VALOR 
 

MANTENIMENT I NETEGES ALSI, S.L. 27,50 punts 

ISS FACILITY SERVICES, S.A. 36,50 punts 

PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, SA 30,00 punts 
 
8. Tot seguit la presidenta obre el sobre C del primer licitador presentat  i continua pels 
successius en nombre de quatre, deixant-se constància en acta, en els següents termes: 
 
PROPOSTA ECONÒMICA (màx. 50 punts) 
 

LICITADOR PREU IVA EXCLÒS 

MANTENIMENT I NETEGES ALSI, S.L. 396.700,00 € 

ISS FACILITY SERVICES, S.A. 401.731,92 € 

PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, SA 359.966,48 € 
 
MILLORA BOSSA D’HORES (màx. 10 punts) 
 

LICITADOR NÚM. HORES 

MANTENIMENT I NETEGES ALSI, S.L. 180 h/any 

ISS FACILITY SERVICES, S.A. 300 h/any 

PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, SA 300 h/any 

 
9. La presidenta informa els licitadors presentats que un cop efectuades les 
oportunes operacions aritmètiques per tal de determinar la puntuació assolida per 
cada licitador, s'aixecarà la corresponent acta per part de la Mesa. 
 
Essent les 12.30 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la 
presidenta, la secretària de la Mesa, els vocals i els licitadors presents. 
 

Vista l’acta de la reunió de la Mesa Contractació de data 27 de juliol de 2015, 
pel que s’emet la proposta de contractació, el contingut literal de la qual és el 
següent: 
 

ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES C PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT 
OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE CANET DE MAR 
 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 27/07/2015 
Horari:              12,00 h. 
Hi assisteixen: Blanca ArbellBrugarola, alcaldessa  
 Sílvia AmatllerMicola, enginyera municipal 
 Daniel Martín Enrique, interventor municipal 
 Núria Mompel i Tusell, secretària municipal 

Cristina Cabruja i Sagré, que actua com a secretària de la Mesa 
de Contractació 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració dels criteris avaluables de forma 
automàtica conforme a la clàusula XV.1 “criteris avaluables de forma automàtica” 
del PCAP que regeix la present contractació. 
 
2. la Mesa de Contractació acorda per unanimitat assumir l’informe emès en data 
27/07/15 per l’enginyera municipal, el contingut literal del qual és el següent: 
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“Na Sílvia AmatllerMicola, enginyera municipal, requerida per la mesa de 
contractació per valorar les propostes econòmiques i documentació tècnica 
relativa als criteris avaluables de forma automàtica en relació al procediment 
obert de contractació del servei de neteja de les dependències municipals de 
Canet de Mar, emet el següent  
 
I  N  F  O  R  M  E 
 
Vistes les ofertes de les següents empreses: 
 

- RAMCON EMPRESA DE SERVICIOS, S.A. 
- ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 
- SIRSA, Servicios Industriales Reunidos S.A.U. 
- FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 
- BROCOLI, S.L. 

 
La valoració de les ofertes presentades s’ha fet a partir dels criteris apuntats 
en la clàusula XV del Plec de Clàusules Administratives Particulars i de 
prescripcions Tècniques que regeix el present concurs, en referència als criteris 
avaluables de forma automàtica: 
 
OFERTA ECONÒMICA (fins a 30 punts) 
 
De conformitat amb la clàusula V del Plec de Clàusules, el pressupost base de 
licitació és de 432.780,08 €, exclòs el 21% d’IVA, el qual puja un import de 
90.883,82 €, per als 2 anys inicials de la prestació del servei.  
 
Les ofertes presentades per les diferents empreses, IVA exclòs, i la puntuació 
resultant d’acord amb la fórmula prevista a l’apartat a), han estat: 
 

Licitador Oferta punts 
RAMCON 432.702,70 € 0 
ILUNION 411.513,42 € 30 
SIRSA 432.780,08 € 0 
FERROVIAL 431.185,54 € 2 
BROCOLI 415.643,16 € 24 

 
OFERTA HORES SETMANALS (fins a 15 punts) 
 
De conformitat amb la clàusula XV del Plec de Clàusules, es valoraran les hores 
addicionals setmanals ofertes de netejador/a i d’especialista, amb la següent 
puntuació: 1 punt per cada 2h/setmanals addicionals de netejador/a (màx. 10 
punts), i 1 punt per cada 2h/mensuals addicionals d’especialista (màx. 5 
punts). 
 
Així doncs, les ofertes presentades pels diferents licitadors, així com les 
puntuacions obtingudes, són les següents: 
 

Nom h/setm. 
netejador punts h/mes 

especialista punts total 

RAMCON 10,00 5,00 8,67 4,34 9,34 
ILUNION 20,00 10,00 10,00 5,00 15,00 
SIRSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FERROVIAL 20,00 10,00 10,00 5,00 15,00 
BROCOLI 20,00 10,00 10,00 5,00 15,00 
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MILLORA BOSSA HORES (fins a 10 punts) 
 
De conformitat amb la clàusula XV del Plec de Clàusules, es valorarà l’oferta 
d’una bossa d’hores sense cost, donant la màxima puntuació a l’oferta que 
presenti el major número d’hores, puntuant de forma proporcional, per simple 
regla de tres, les demés ofertes. 
 
Així doncs, les ofertes presentades pels diferents licitadors, així com les 
puntuacions obtingudes, són les següents: 
 

Nom 
Bossa 
d’hores punts 

RAMCON 0 0,00 
ILUNION 400 0,80 
SIRSA 5.000 10,00 
FERROVIAL 800 1,60 
BROCOLI 100 0,20 

 
MILLORA CONTENIDORS HIGIÈNICS (fins a 5 punts) 
 
De conformitat amb la clàusula XV del Plec de Clàusules, es valorarà que 
s’aporti el servei de contenidors higiènics pels lavabos de dones de les 
diferents dependències, donant la màxima puntuació a l’oferta que ofereixi el 
servei complert. 
 
Totes les empreses han ofert el servei complert, de manera que totes obtenen 
la màxima puntuació: 
 

Nom 
Contenidors 
higiènics 

Servei 
complert Punts 

RAMCON SÍ SÍ 5 
ILUNION SÍ SÍ 5 
SIRSA SÍ SÍ 5 
FERROVIAL SÍ SÍ 5 
BROCOLI SÍ SÍ 5 

 
- - - - - o 0 o - - - - - 

 
Així doncs, si es fa la suma de les diferents puntuacions atorgades en la 
valoració de l’oferta econòmica del sobre C, s’obté el següent resultat: 
 

Nom Puntuació sobre C 
RAMCON 14,34 
ILUNION 50,80 
SIRSA 15,00 
FERROVIAL 23,60 
BROCOLI 44,20 

 
Per tant, l’empresa que ha aconseguit una millor puntuació en el sobre C del 
concurs pel servei de neteja ha estat ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE, 
S.A., amb un total de 50,80 punts. 
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons 
superior criteri.” 
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3. A la vista de tot l’anterior, i tenint en compte la puntuació obtinguda per 
cada licitador en la valoració de tots i cadascun dels criteris establerts a la 
clàusula XV.1 del PCAP, el resultat final és el següent: 
 

Nom Puntuació sobre C 
RAMCON 14,34 
ILUNION 50,80 
SIRSA 15,00 
FERROVIAL 23,60 
BROCOLI 44,20 

 
4. A la vista de l’anterior valoració, la mesa de contractació acorda per unanimitat 
elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte per a la 
prestació del servei de neteja de les dependències municipals, a l’empresa Ilunion 
CEE Limpieza y Medioambiente, SA, atès que ha estat el licitador que ha presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
Essent les 12.15 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la 
presidenta, la secretària de la Mesa i els vocals de la Mesa. 

 
Atès que Ilunion CEE Limpieza y Medioambiente, SA, en data 6 d’agost de 
2015, ha constituït una garantia definitiva per import de 20.575,67 €. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que 
disposa l’article 151.3 del TRLCSP,  de conformitat amb la proposta d’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte per a la prestació del neteja de les 
dependències municipals de Canet de Mar, a l’empresa Ilunion CEE Limpieza y 
Medioambiente, SA, pel preu de 411.513,42 €, IVA exclòs, el qual puja un 
import de 86.417,82 €, amb subjecció al plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars (PCAP), així com a les millores proposades en l’oferta 
presentada pel propi licitador, les quals s’accepten  expressament en aquest 
acord. 
 
El preu anual serà de 248.965,62 €, IVA inclòs, el qual, de conformitat amb el 
que es disposa a la clàusula VII.5 del PCAP, no es revisarà durant la seva 
vigència. En el cas que, en el seu moment, s’acordés la pròrroga del contracte, 
es podrà revisar el seu preu, d’acord amb la fórmula que derivi de la normativa 
de desenvolupament de la Llei de desindexació. 
 
SEGON.- Disposar la despesa de 82.988,54 €, corresponent a aquest any 
2015, amb càrrec a la partida núm. 11 92000 22700, 11 92001 22700, 11 
92002 22700, 21 15320 22700, 30 43120 22700, 31 33000 22700, 31 33210 
22700, 31 33300 22700, 31 33301 22700, 31 33700 22700, 33 49100 22700, 
40 23100 22700, 41 33700 22700,  43 13000 22700, 51 32301 22700 i 51 
32302 22700, del vigent pressupost municipal per a l’any 2015. L’Ajuntament 
consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient per 
poder atendre el pagament del seu preu. Atesa la seva plurianualitat, i de 
conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del Text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors, queda 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
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TERCER.- El termini d’execució del present contracte serà de dos anys a 
comptar des de la formalització del corresponent contracte, per bé que podrà 
ser prorrogat per dos anys més per voluntat expressa d’ambdues parts, que es 
posarà de manifest a través del corresponent acte administratiu acceptat pel 
contractista. 
 
QUART.- L’adjudicatària haurà de destinar a la prestació del servei, els mitjans 
humans i materials oferts a la seva plica. 
 
CINQUÈ.- L’adjudicatària haurà d’implementar el programa informàtic de 
tasques a temps real online tipus (GOT) ofert a la seva plica, per a la 
confirmació i control diari de les tasques contractades. 
 
SISÈ.- L’adjudicatària aplicarà a l’organització del servei les millores 
proposades en la seva oferta, entre elles: 
 

 L’increment en les freqüències de neteja proposats pel que fa als vidres 
dels col·legis (bimestral), marcs i portes (cada 25 dies), desincristat 
dutxes (cada 25 dies), neteja de rètols (cada 25 dies), neteja 
d’enrajolats de les parets dels WC (dues vegades a la setmana), fregat 
de terres de les escoles en rotatiu (dues vegades a la setmana). 

 Noves freqüències no definides al plec com la neteja de dispensadors de 
sabor i paper dels lavabos (diari), la neteja de dispensadors de sabó i 
paper de les dutxes i vestidors (diari), els elements de calefacció 
d’oficines, despatxos i sales de treball (mensual), els passamans de les 
escales (diari), aspirat anual dels llibres de la biblioteca, la neteja de les 
làmpades singulars de l’Ajuntament, neteja de terres irregulars 
mitjançant aspirat específic, escombrat i  fregat a la Masia Rocosa, 
neteja de passadissos amb mopes Vileda, neteja de passadissos amb 
màquina fegadoraTennat T2, tractament al terra per evitar olors de WC i 
tractament de terres per evitar que sortin fongs a l’Escola Misericòrdia i 
neteja de passadissos amb mopes Vileda i neteja de passadissos amb 
màquina fegadoraTennat T2 a l’escola Turó del Drac. 

 La utilització del tractant especial ofertat per l’adjudicatària per a la 
neteja de vidres. 

 La utilització de mopes Vileda Spray Pro per a la neteja del terra de tots 
els centres. 

 L’eliminació de grafitis en façanes amb caràcter trimestral. 
 Millores en mitjans materials (fregadores tipus Tennant T2 o similars, 

fregadores tipus Tennant T3 o similars, aspirador per  a la neteja de 
llibres i contenidors per al reciclatge). 

 Es col·locaran, amb la seva bossa de color corresponent i diferenciada, 
contenidors de recollida selectiva als centres que indiqui el responsable 
del contracte. Juntament amb aquests contenidors es col·locaran tríptics 
informatius de com reciclar. 

 Es subministraran, en el termini de 15 dies a comptar des de la 
formalització del contracte, dispensadors de desinfectants i expenedors 
pels consumibles dels lavabos en les dependències i models que indiqui 
el responsable del contracte. 

 Es redactarà un informe de gestió que es farà arribar al responsable del 
contracte. 
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SETÈ.- L’adjudicatari haurà de subscriure una assegurança de 
responsabilitat civil. L’ajuntament de Canet de Mar, per resolució de 
l’alcaldia, haurà d'aprovar els termes concrets d’aquesta, la qual romandrà 
vigent durant tota la vigència del contracte. En cas d'incompliment 
d’aquesta obligació l’ajuntament podrà subscriure directament l'oportú 
contracte d'assegurança i repercutir-ne la prima o primes corresponents al 
contractista. Les característiques de la pòlissa seran les següents: 
 

a) prenedor de l’assegurança: el contractista. 
b) beneficiari: Ajuntament de Canet de Mar. 
c) garanties cobertes: responsabilitat civil, general, patronal, creuada, 

post-treballs i subsidiària de subcontractistes, amb un límit de 
3.000.000.- € (segons millora aportada) i un sublímit mínim per víctima 
de 120.000,00 €. 

d) l'Ajuntament es reserva el dret de comprovar que la pòlissa 
d'assegurança garanteix la possible responsabilitat davant de terceres 
persones.  

 
VUITÈ.- L’adjudicatari haurà de presentar un programa de treball dins dels 
quinze dies següents a la notificació de l’adjudicació del contracte i, abans de 
l’inici de la prestació, haurà de facilitar còpia del pla de prevenció de riscos 
laborals referit a neteja i desinfecció. 
 
NOVÈ.- L’adjudicatari haurà de presentar, dins dels cinc primers dies de cada 
mes, una relació nominal del personal en servei, amb expressió de les 
incidències relatives a baixes i noves contractacions, mensualment una còpia 
simple dels fulls de cotització a la Seguretat Social i trimestralment un resum 
dels controls realitzats, amb indicació dels seus resultats, mesures o 
correccions fetes i proposta d’accions a realitzar per resoldre els defectes 
observats que siguin motiu d’accions especials. Així mateix, comunicarà a 
l’Ajuntament immediatament les resolucions administratives o judicials que 
afectin la relació del personal amb l’adjudicatari. 

 
DESÈ.- L’adjudicatari haurà de facilitar un exemplar de cada contracte de 
treball a subscriure amb l’operari que vulgui adscriure al servei una 
setmana abans de ser signat, venint obligat a contractar els candidats 
proposats per l’oficina d’ocupació corresponent, atenent la capacitat i mèrit 
dels candidats proposats. 
 
ONZÈ.- L’adjudicatari nomenarà un encarregat del servei, amb capacitat 
decisòria, que serà l’interlocutor d’aquest amb l’Ajuntament, a l’objecte de 
controlar la bona marxa del servei. L’encarregat presentarà periòdicament, 
com a mínim cada mes, un resum dels treballs realitzats i de les incidències 
hagudes. Tindrà especial interès la informació següent: 
 

 Les absències del personal informant de les mesures de substitució de 
personal aplicades.  

 Les incidències en el material i avaries de maquinària. 
 
Trimestralment l’empresa adjudicatària lliurarà un resum dels controls 
realitzats, amb indicació dels seus resultats, mesures o correccions fetes i 
proposta d’accions a realitzar per resoldre els defectes observats que siguin 
motiu d’accions especials. 
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DOTZÈ.- La prestació del servei s’haurà d’ajustar al calendari del servei 
aprovat per l’Ajuntament. 
 
TRETZÈ.- L’adjudicatari haurà de comunicar als responsables de l’ajuntament 
les deficiències o anomalies relacionades amb el servei que es puguin detectar 
durant el desenvolupament dels treballs. A més a més comunicarà 
periòdicament, via correu electrònic, totes lesincidències que es produeixin i 
totes les baixes i substitucions del servei, per tal que pugui actuar en cas que 
sigui necessari. 
 
CATORZÈ.- L’adjudicatari utilitzarà material ecològic i realitzarà la gestió de la 
recollida selectiva i transport de residus que es generin en els centres.  
 
QUINZÈ.- L’adjudicatari destinarà a la prestació del servei 20 hores addicionals 
setmanals de netejador i 10 hores mensuals addicionals d’especialista. 
 
SETZÈ.- L’adjudicatari aportarà una bossa de 400 hores anuals sense cost, per 
a cobrir les necessitats extraordinàries de l’Ajuntament, sempre a sol·licitud del 
responsable de l’Ajuntament. 
 
DISSETÈ.- L’adjudicatari prestarà el servei complert de contenidors higiènics 
pels lavabos de dones de les diferents dependències municipals detallades a 
l’Annex III del PCAP. Aquest servei iniciarà la seva prestació a partir de 
l’endemà que finalitzi el contracte actualment vigent. 
 
DIVUITÈ.- En cas que siguin necessaris serveis extres addicionals, els preus 
unitaris a aplicar seran els aportats per l’adjudicatari en la seva plica. 
 
DINOVÈ.- L’adjudicatari haurà de subrogar la titularitat empresarial dels 
contractes de treball vigents que es detallen en l'annex II del PCAP. 
 
VINTÈ.- A l’inici de la prestació del servei l’adjudicatari farà una neteja 
intensiva de xoc a tot l’àmbit del servei. 
 
VINT-I-UNÈ.- La contractació per part de l'adjudicatària de la realització 
parcial del contracte amb tercers restarà subjecte als requisits establerts a 
l'article 227 del TRLCSP, així com el pagament a subcontractistes haurà 
d'ajustar-se al que disposa l'article 228 del TRLCSP. 
 
VINT-I-DOSÈ.- D’acord amb el que es disposa a l’art. 52 TRLCSP, es nomena 
com a responsable del contracte l’enginyera municipal, Sílvia AmatllerMicola. 
Les seves funcions seran les següents: 
 
a) Inspeccionar el servei objecte del present contracte. 
b) Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació dels 

servei. 
c) Elevar a l’òrgan de contractació la  iniciativa per a l’actuació de potestats 

administratives o la presa d’altres mesures. 
d) Conformar les factures i albarans acreditatius del servei  presentats per 

l’empresa adjudicatària. 
e) Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui  

transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 
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f) Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci l’òrgan de contractació i 
el cap de la unitat administrativa responsable de l’execució del contracte. 

g) Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa adjudicatària. 
h) Formalitzar l’acta de recepció del servei. 
 
VINT-I-TRESÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 1.011,82 € 
corresponent a les despeses dels anuncis de licitació. 

 
VINT-I-QUATRÈ.-Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors i 
que es publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
VINT-I-CINQUÈ.- Comunicar a tots els licitadors que una vegada 
transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que 
s’hagi interposat, la documentació que acompanya les proposicions quedarà 
a disposició dels interessats.  
 
En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, es procedirà a la 
destrucció total de la documentació un cop transcorregut un any del termini de 
l'adjudicació sempre i quan sigui ferma la resolució. 
 
VINT-I-SISÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la Sra. Alcaldessa 
tant per requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del 
contracte com per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu 
el present acord. 
 
7.- ADJUDICACIÓ LOT 1 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 
PASSERES, DUTXES I ABALISAMENT, AQUEST ÚLTIM EN LA MODALITAT 
DE RÈNTING, DE LES PLATGES DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de maig de 2015,  va 
acordar incoar expedient per a la contractació del subministrament de passeres 
de formigó, dutxes, així com l’abalisament, aquest últim en la modalitat de 
rènting, de les platges de Canet de Mar durant les temporades 2015-2017, així 
com aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars que havien de regir l’esmentada contractació. 
 
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al DOGC núm. 6869 de data 
12/05/2015 i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Atès que dins del termini de presentació de proposicions han presentat oferta 
una empresa per al lot 1 i dues empreses per al lot 2, tal i com consta en el 
certificat emès per la secretària de la Corporació en data 28/05/2015. 
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de valoració dels sobres B i obertura 
dels sobres C, el contingut literal de la qual és el següent: 
 

ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES B I OBERTURA DELS SOBRES C 
PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE PASSERES, DUTXES I ABALISAMENT, AQUEST 
ÚLTIM EN LA MODALITAT DE RÈNTING, DE LES PLATGES DE CANET DE 
MAR 
 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 4/06/2015 
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Horari:               12,25 h. 
Hi assisteixen: Jesús Marín i Hernàndez, president de la Mesa 
 Roser Argemí Villascusa, interventora acctal. 
 Núria Mompel i Tusell, secretària 

Cristina Cabruja i Sagré, que actua com a secretària de la Mesa 
de Contractació 

 
Licitadors presents: 
 

 Emilio Sanz, en representació de Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, S.L 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració de la documentació tècnica presentada en 
el sobre B pels licitadors, així com l'obertura del sobre C aportat en el 
procediment obert per a  la contractació del subministrament de passeres de 
formigó, dutxes, així com l’abalisament, aquest últim en la modalitat de rènting,  
de les platges de Canet de Mar durant les temporades 2015-2017, convocat per 
acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 7 de maig de 2015, publicat 
en el DOGC núm. 6869 de data 12/05/2015 i en el perfil de contractant de 
l'Ajuntament de Canet de Mar.  
 
2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 28.05.15, 
es va deduir que tots els licitadors havien aportat tota la documentació exigida pel 
PCAP. 
 
3. En data 2 de juny de 2015, l’enginyera municipal, Sra. Sílvia AmatllerMicola, ha 
emès l’informe següent: 
 

“Na Sílvia AmatllerMicola, enginyera municipal, en relació a les pliques presentades en el 
procediment obert per a la contractació del subministrament de passeres, dutxes i 
abalisament de les platges de Canet de Mar, emet el següent: 
 
INFORME 
 
D’acord amb el plec de clàusules del procediment a dalt esmentat, la contractació es 
fracciona en dos lots:  
 
Lot 1: Abalisament 
Lot 2: Passeres i dutxes. 
 
Pel que fa al lot 1: Abalisament, s’ha presentat només una oferta, de l’empresa Serveis 
Marítims i Costers de la Mediterrània, S.L. 
 
Quant al lot 2: Passeres i dutxes, s’han presentat dues ofertes: 
 
1- Grup 9s Espais, S.L. 
2- Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, S.L.  
 
S’ha procedit a la valoració dels projectes tècnics presentats, tenint en compte els 
criteris de valoració de les ofertes fixats a la clàusula XI del Plec de clàusules. 
 
LOT 1: ABALISAMENT 
 
La memòria presentada per Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, S.L. (SEMAC) 
compleix amb les característiques tècniques de l’abalisament especificades en el plec de 
clàusules, incloent materials i mitjans humans. S’explica com es farà l’execució de l’obra, 
explicant, entre d’altres aspectes, com es faran les tasques de manteniment, tant 
preventiu com correctiu urgent, així com la retirada, neteja i emmagatzematge de 
l’abalisament.  
Així doncs, la tècnica que subscriu considera que per la qualitat de la memòria tècnica 
presentada cal donar una puntuació de 20 punts a l’empresa SEMAC. 
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LOT 2: PASSERES I DUTXES 
 
En relació al lot 2, de passeres i dutxes, segons el plec de clàusules s’han de valorar “les 
característiques tècniques dels béns a subministrar, així com el sistema d’instal·lació, i la 
connexió a la xarxa d’aigua potable en el cas de les dutxes. També es valoraran 
possibles millores en relació a les característiques mínimes previstes pel plec”. 
 
El criteri de puntuació és fet a judici propi de la tècnica que subscriu, una vegada 
examinats els documents aportats, i contrastant amb els que d’acord amb el meu lleial 
saber i entendre, són els millors. Així doncs, la puntuació atorgada del sobre B és la 
següent: 
 
Grup 9s Espais, S.L.       9 punts 
Serveis Marítims i Costes de la Mediterrània, S.L.   20 punts 
 
SEMAC realitza una descripció més acurada dels materials, procediments d’instal·lació i 
dels mitjans tècnics i personals disponibles. Així mateix inclou fitxes tècniques del 
material, i una sèrie de millores en relació a les característiques mínimes previstes pel 
plec que es considera que poden ser útils. 
 
Pel que fa a algunes de les millores proposades per Grup 9s Espais (color de les  
passeres i seient de les dutxes), la tècnica que subscriu considera que pel que fa al color 
marró ofert per a les passeres pot donar algun problema de visualització al tractor que 
cada matí passa a fer la neteja de la sorra de la platja, i pel que fa al seient de les 
dutxes, considera que la incorporació d’aquest element faria més vandalitzables les 
dutxes a banda de dificultar el seu manteniment. Així doncs, aquestes dues millores 
proposades no han estat considerades en la valoració.” 
 
4. A continuació el president procedeix a llegir la puntuació assolida per tots els 
licitadors, en els criteris establerts a la clàusula XI.1 del PCAP, “criteris que depenen d’un 
judici valor”. La puntuació obtinguda ha estat: 
 
Lot 1 
 
Qualitat de la memòria tècnica presentada. Fins a 20 punts 
 

LICITADOR PUNTS 
Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, SL 20 

 
Lot 2 
 
Qualitat de la memòria tècnica presentada. Fins a 30 punts 
 

LICITADOR PUNTS 
Grup 9s Espais, SL 9 
Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, SL 20 

 
5. Tot seguit el president obre el sobre C del primer licitador presentat  i continua pels 
successius en nombre de dos, deixant-se constància en acta, en els següents termes: 
 
Lot 1 
 
Oferta econòmica. Fins a 60 punts  
 

LICITADOR OFERTA ECONÒMICA 
(IVA EXCLÒS) 

Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, SL 22.222,96 € 
 
Lot 2 
 
Oferta econòmica. Fins a 60 punts  
 

LICITADOR PASSERES 
€/ml 

DUTXES €/u 

Grup 9s Espais, SL 189,50 € 2.624,00 € 
Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, SL 195,55 € 2.935,54 € 
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Millora en el termini de lliurament. Fins a 10 punts 
 

LICITADOR DIES 
Grup 9s Espais, SL 35 
Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, SL 35 

 
6. El president informa els licitadors presentats que un cop efectuades les oportunes 
operacions aritmètiques per tal de determinar la puntuació assolida per cada licitador, 
s'aixecarà la corresponent acta per part de la Mesa. 

 
Vista l’acta de la reunió de la Mesa Contractació de data 5 de juny de 2015, pel que 
s’emet la proposta de contractació, el contingut literal de la qual és el següent: 
 

ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES C PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT OBERT 
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PASSERES, DUTXES I 
ABALISAMENT, AQUEST ÚLTIM EN LA MODALITAT DE RÈNTING, DE LES 
PLATGES DE CANET DE MAR 
 
 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 5/06/2015 
Horari:               13.00  h. 

 Hi assisteixen: Jesús Marín i Hernàndez, president de la Mesa 
   Sílvia AmatllerMicola, enginyera municipal 

  Daniel Martín i Enrique, interventor 
  Núria Mompel i Tusell, secretària 

Cristina Cabruja i Sagré, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica 
conforme a la clàusula XI.1 “criteris avaluables de forma automàtica” del PCAP que 
regeix la present contractació, en els termes següents: 
 
Lot 1: Abalisament 
 

- Oferta econòmica: Que podrà ser millorada a la baixa atribuint-se una puntuació 
màxima de 60 punts. d’acord amb el següent criteri: 
 

- 60 punts a la baixa més elevada 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- La resta d’ofertes es puntuaran de manera lineal d’acord amb la següent fórmula:  

 

푃푢푛푡푢푎푐푖ó = 60 ·
[푂푓푒푟푡푎] − [퐿푖푐]

[푀푖푙푙] − [퐿푖푐]  

 
[Lic] : Preu de licitació 
[Mill] : Millor oferta 
[Oferta] : Oferta a valorar 
 
Lot 2: Passeres i Dutxes 
 
a) Oferta econòmica: Fins a 60 punts. Es valorarà la baixa que oferti el licitador 

respecte els preus unitaris màxim de licitació, havent d’ofertar els licitadors el 
mateix percentatge de baixa per cada un dels preus unitaris. El criteri a utilitzar per 
fer la valoració serà el següent: 

 
- 60 punts a la baixa més elevada 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- La resta d’ofertes es puntuaran de manera lineal d’acord amb la següent 

fórmula:  
 

푃푢푛푡푢푎푐푖ó = 60 ·
[푂푓푒푟푡푎] − [퐿푖푐]

[푀푖푙푙] − [퐿푖푐]  
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[Lic] : Preu de licitació 
[Mill] : Millor oferta 
[Oferta] : Oferta a valorar 
 
b) Millora en el termini de lliurament: Fins a 10 punts, atorgant-se 2 punts per cada 5 

dies de reducció del termini fixat al plec. 
 
2. la Mesa de Contractació acorda per unanimitat assumir l’informe emès en data 
05/06/2015, per l’enginyera municipal, Sra. Sílvia AmatllerMicola, el contingut literal del 
qual és el següent: 
 
Na Sílvia AmatllerMicola, enginyera municipal, requerida per la Mesa de Contractació per 
emetre informe respecte el sobre C, referent a la proposició econòmica i documentació 
tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica per a la contractació del 
subministrament de passeres de formigó, dutxes, així com l’abalisament, aquest últim en 
la modalitat de rènting, de les platges de Canet de Mar, durant les temporades 2015-
2017, emet el següent: 
 
INFORME 
 
D’acord amb el plec de clàusules del procediment a dalt esmentat, la contractació es 
fracciona en dos lots:  
 
Lot 1: Abalisament 
Lot 2: Passeres i dutxes. 
 
Pel que fa al lot 1: Abalisament, l’oferta de l’empresa Serveis Marítims i Costers de la 
Mediterrània, S.L. és de 22.222,96 €, IVA exclòs. Atès que el preu base de licitació és de 
23.479,34 € (IVA exclòs) per als 2 anys de durada inicial del contracte, aquesta oferta 
suposa una baixa del 5,35 %. En conseqüència, s’obté la puntuació màxima de 60 punts. 
 
Quant al lot 2: Passeres i dutxes, les dues ofertes econòmiques presentades han estat: 
 

LICITADOR PASSERES (€/ml) DUTXES (€/u) 
Grup 9s Espais, S.L. 189,50 € 2.624,00 € 
Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, S.L. 195,55 € 2.935,54 € 

 
En els criteris de valoració de l’oferta econòmica del lot 2 del plec de clàusules, 
s’especifica que els licitadors “han d’ofertar el mateix percentatge de baixa per cada un 
dels preus unitaris”. Revisats els preus presentats per ambdues empreses per als 
diferents materials, s’ha constatat que l’empresa Serveis Marítims i Costers de la 
Mediterrània, S.L. ha ofert una baixa del 4% lineal per ambdós materials. No obstant, 
l’empresa Grup 9s Espais, S.L. diu que ofereix una baixa lineal del 10%, tot i que fets els 
càlculs per cadascun dels materials, es constata que la baixa per les passeres és de 6,97 
%, i per les dutxes és del 14,19%. En conseqüència, no es pot valorar l’oferta econòmica 
presentada per Grup 9s Espais, S.L., ja que no han presentat el mateix percentatge de 
baixa per cada un dels preus unitaris. Així doncs, les puntuacions resultants són les 
següents: 
 

LICITADOR Puntuació Oferta econòmica 
Grup 9s Espais, S.L. 0 punts 
Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, S.L. 60 punts 

 
 
Pel que fa a la millora en el termini de lliurament, puntuable fins a 10 punts, atorgant-se 
2 punts per cada 5 dies de reducció del termini fixat al plec, ambdues empreses han 
presentat un termini de lliurament del subministrament de 35 dies. El termini màxim de 
lliurament establert al plec és de 60 dies, per tant, ambdues empreses fan una reducció 
de 25 dies, resultant les següents puntuacions:  
 

LICITADOR Puntuació Termini lliurament 
Grup 9s Espais, S.L. 10 punts 
Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, S.L. 10 punts 
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3. A la vista de tot l’anterior, i tenint en compte la puntuació obtinguda per cada licitador 
en la valoració de tots i cadascun dels criteris establerts a la clàusula XI.1 del PCAP, el 
resultat final és el següent: 
 
Lot 1 
 

LICITADOR PUNTS 
Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, SL 80 

 
Lot 2 
 

LICITADOR PUNTS 
Grup 9s Espais, SL 19 
Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, SL 90 

 
4. A la vista de l’anterior valoració, la mesa de contractació acorda per unanimitat 
elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació dels lot 1 i 2 del present 
contracte a l’empresa Serveis Marítims i Costaners de la Mediterrània, SL, atès 
que ha estat el licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa.  

 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 713/2015, de data 11 de juny, es 
va requerir a Serveis Marítims i Costaners de la Mediterrània, SL per tal que en 
el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció del 
requeriment, aportés a les oficines municipals la documentació administrativa 
relacionada a la clàusula IX.5 del plec, els certificats acreditatius d’estar al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
i constituís una garantia definitiva per import de 1.111,15 €, pel que fa al lot 1. 
 
Atès que tot i portar la documentació anterior fora del termini legalment 
establert, en el lot 1 no es va presentar cap altra licitador, per la qual cosa i 
donat que no es pot adjudicar al licitador següent, es considera adequat no 
tenir per desistit, pel que fa al lot 1, a Serveis Marítims i Costaners de la 
Mediterrània, SL. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Promoció de la Vila, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Serveis Marítims i Costaners de la 
Mediterrània, SL, el lot 1 del contracte per al subministrament de passeres de 
formigó, dutxes, així com l’abalisament, aquest últim en la modalitat de 
rènting, de les platges de Canet de Mar durant les temporades 2015-2017, 
consistent en l’abalisament i línies de vida, pel preu cert de 22.222,96 €, IVA 
exclòs, el qual puja la quantitat de 4.666,82 €, amb subjecció al plec de 
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars (PCAP), així 
com a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi licitador, les 
quals s’accepten  expressament en aquest acord. 
 
SEGON.- El termini d’execució d’aquest contracte serà de dos anys a comptar 
des de la formalització del contracte, per bé que podrà ser prorrogat d’any en 
any fins a un màxim, incloses les pròrrogues de 4 anys, per voluntat expressa 
d’ambdues parts, que es posarà de manifest a través del corresponent acte 
administratiu acceptat pel contractista.  
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TERCER.- Disposar la despesa de 13.444,89 € amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 42 31101 20300 (RC núm. 2138) del vigent pressupost 
ordinari per a l’any 2015. Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò 
que es disposa a l’art. 174 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia 
d’aquest contracte per a exercicis posteriors, queda condicionada a l’existència 
de crèdit adequat i suficient. 
 
QUART.- L’adjudicatària haurà de destinar a la prestació del servei, els mitjans 
humans i materials oferts a la seva plica. 
 
CINQUÈ.- L’adjudicatària subministrarà i instal·larà el balisament de 
conformitat amb el que es preveu a la clàusula XVII del PCAP, i les millores que 
hagi presentat en la seva oferta. 
 
SISÈ.- El muntatge de l’abalisament dels canals i exterior de les platges es 
realitzarà durant el mes de maig, la data dependrà de les condicions 
meteorològiques i concretament de l’estat de la mar, havent de coordinar-se 
per concretar el dia exacte d’instal·lació amb la responsable del contracte. 
 
SETÈ.- El desmuntatge i retirada del material es farà durant el mes d’octubre 
del mateix any, la data depèn de les condicions meteorològiques i 
concretament de l’estat de la mar, havent de coordinar-se per concretar el dia 
exacte d’instal·lació amb la responsable del contracte.  
 
VUITÈ.- Per realitzar els treballs d’instal·lació i desmuntatge del material, així 
com les tasques de manteniment i revisió periòdica es procurarà evitar les 
hores de màxima afluència d’usuaris a les platges (10.00 a 18.00), 
principalment durant els mesos de major presència de banyistes, de juny a 
setembre. S’adoptaran les mesures necessàries per evitar riscos i molèsties als 
banyistes i usuaris de la platja. 
 
NOVÈ.- L’empresa adjudicatària realitzarà revisions de l’abalisament 
setmanalment, per garantir la seguretat, comunicant per escrit les feines 
realitzades al responsable de l’Ajuntament. 
 
En el supòsit de tempesta, i temporals, s’inspeccionaran totes les boies el dia 
següent de la finalització d’aquests. 
 
DESÈ.- L’adjudicatari haurà de disposar d’un servei de 24 hores per respondre 
de les actuacions d’urgència. 
 
ONZÈ.- D’acord amb el que es disposa a l’art. 52 TRLCSP, es nomena com a 
responsable del contracte l’enginyera municipal, Sílvia AmatllerMicola, les seves 
funcions seran les següents: 
 

 Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte. 
 Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les 

prescripcions establertes i condicions contractuals. 
 Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la 

prestació contractada. 
 Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte. 
 Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte. 
 Recepcionar les prestacions objecte del contracte. 
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DOTZÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 157,50 € corresponent al 
50% de les despeses dels anuncis de licitació. 
 
TRETZÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a l’adjudicatari i que es 
publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
CATORZÈ.-Facultar tan àmpliament com sigui menester la Sra. Alcaldessa tant 
per requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte 
com per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el 
present acord. 
 
8.-ADJUDICACIÓ CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA I TRANSPORT DEL VIDRE ENVÀS DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de maig de 2015,  va 
acordar incoar expedient per a la contractació del servei de recollida selectiva 
de vidre mitjançant iglús al carrer, així com aprovar el plec de clàusules 
administratives i el de prescripcions tècniques particulars que havien de regir 
l’esmentada contractació. 
 
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al DOGC núm. 6884 de data 
3/06/2015 i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que dins del termini de presentació de proposicions ha presentat oferta 
una empresa, tal i com consta en el certificat emès per la secretària de la 
Corporació en data 19/06/2015. 
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de valoració dels sobres B i obertura i 
valoració del sobre C, el contingut literal de la qual és el següent: 
 

ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES B I OBERTURA DELS SOBRES C 
PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ 
SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DEL VIDRE ENVÀS DE CANET DE 
MAR 
 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 15/07/2015 
Horari:               14,10 h. 
Hi assisteixen: Laureà Gregori Fraxedas, president de la Mesa 

  Eduard Moreno i Roca, tècnic de Medi Ambient 
  Daniel Martín Enrique, interventor 

 Núria Mompel i Tusell, secretària 
Cristina Cabruja i Sagré, que actua com a secretària de la Mesa 
de Contractació 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració de la documentació tècnica presentada en 
el sobre B pels licitadors, així com l'obertura del sobre C aportat en el 
procediment obert per a  la contractació de la prestació del servei de recollida i 
transport del vidre envàs de Canet de Mar, convocat per acord de la Junta de 
Govern Local en sessió de data 21 de maig de 2015, publicat en el DOGC núm. 
6884 de data 3/6/2015 i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de 
Mar. 
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2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 
26/06/2015, es va deduir que l’únic licitador presentat havia aportat tota la 
documentació exigida pel PCAP. 
 
3. En data 30 de juny de 2015, el tècnic de Medi Ambient municipal, ha emès 
l’informe següent: 

 
N’Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
comarca del Maresme, en relació a la oferta presentada en el procediment per a la 
contractació de la recollida selectiva del vidre al carrer, emeto el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- L’empresa Santos Jorge presenta la documentació tècnica per a la contractació 
del servei de recollida i transport del vidre envàs al municipi de Canet de Mar, complint 
tots els requisits tècnics establerts al plec de clàusules tècniques. 
 
Segon.- Es valora la memòria tècnica mitjançant els criteris que depenen d’un judici de 
valor, estipulats a la clàusula 3 del plec tècnic. Un cop valorats aquests criteris es 
distribueixen els punts tal i com es mostra a la taula següent. 
 

Criteri Oferta Punts 
màxims 

Punts 
atorgats 

Temps de resposta davant 
d'incidències o comunicats de 
contenidor ple 

S'esmenta clarament que davant 
d'aquests avisos es buidarà els 
contenidors amb un temps màxim de 24 
hores, que és el que es demana en el 
plec 

10 10 

organització dels ervei de buidat 
en funció de la temporada, 
esepcificant dies de buidat per 
setmana segons temporada i, si 
escau, per iglús 

Fa una descripció força exhaustiva de la 
organització del servei, diferenciant 
clarament entre temporades i indicant el 
dia de buidat. Fa les  

5 5 

Control de dades de recollida. 
Forma com es comptabilitza 
(pesa) els Kg recollits i 
transmissió de dades a 
l'Ajuntament 

Es descriu de forma clara i concisa la 
forma com es pesa els Kg recollits i la 
forma com es recolliran els albarans i 
com es transmetrà a l'Ajuntament 

5 5 

Número de contenidors a 
col·locar 

A la lletra f) sobre "control del parc de 
contenidors assessorament i distribució", 
del punt 3 de descripció de serveis de la 
oferta, s'indica que es valorarà canvis o 
noves col·locacions a fer. Però no indica 
que es col·locaran fins a 70 iglús propis 
al municipi, tal com diu al plec. No 
obstant al final de la memòria tècnica es 
copia literalment el contingut del plec, 
també la part conforme l'empresa 
col·locarà els nous iglús sempre que 
calgui. Com que no queda clar a la 
primera part no se li dóna el màxim de 
punts. 

5 3 

Renovació d'iglús en mal estat Queda clar que els arreglaran in situ i si 
no es pot es substiuiran 5 5 

Distribució dels iglús en el 
municipi 

Per l'experiència que té proposa una 
distribució com l'actual, la qual és 
correcte. 

5 5 

Col·locació de contenidors de 
disseny diferent, nous i/o amb 
nous mecanismes 

No es fa una proposta especial en aquest 
sentit. 5 0 

Model alternatiu de recollida als 
grans generadors No es fa una proposta alternativa. 5 0 
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Elaboració de memòries 
descriptives dels treballs 
efectuats de forma mensual. 

Es contempla l'elaboració d'informes 
amb la descruipció de les recollides i 
dades com dates i kg recollits. No es 
planteja una memòria descriptiva, per 
això no es dóna el màxim de punts. 

5 2,5 

TOTAL 50 35,5 
 
Conclusió 
 
Un cop valorada la documentació tècnica de la oferta presentada per l’empresa Santos 
Jorge, S.A. es conclou que aquesta compleix correctament tots els requisits tècnics 
establerts en el plec tècnic i un cop valorats els criteris mitjançant un judici de valor es 
concedeixen 35,5 punts del total de 50 punts que corresponen a la memòria tècnica. 

 
4. A continuació el president procedeix a llegir la puntuació assolida per l’únic 
licitador presentat, essent la següent: 

 
Memòria Tècnica presentada: Fins a 50 punts 
 

LICITADOR PUNTS 
Santos Jorge, SA 35,50 

 
5. Tot seguit el president obre el sobre C de l’únic licitador presentat, deixant-se 
constància en acta, en els següents termes: 
 
Oferta Econòmica: Fins a 50 punts 
 

LICITADOR PREU IVA EXCLÒS 

Santos Jorge, SA 45,00 € 
 
6. Seguidament la Mesa de Contractació procedeix a la valoració del sobre C, en 
els termes previstos a la fórmula continguda a la clàusula 3.1 del Plec de 
prescripcions tècniques que regeix la present licitació: 
 
a) oferta econòmica: 50 punts. El pressupost base de licitació fixat a la clàusula 
V.1 del present plec en la modalitat de preu unitari, podrà ser millorat a la baixa, 
atribuint-se una ponderació de fins a 50 punts, d’acord amb el següent criteri: 
 
- 50 punts a la màxima baixa oferta 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- La resta d’ofertes es puntuaran de manera lineal d’acord amb la següent 
fórmula:  
  

Puntuació 
= 50. 

[Lic] – 
[Oferta] 

[Lic] – [Max] 
 
[Lic]: Preu de licitació 
[Max]: Oferta amb màxima baixa 
[Oferta]: Oferta a valorar 
 
En cas d’existir decimals s’arrodonirà a número sencer, de manera que fins al 
0,49 es considerarà 0 i del 0,5 a 0,99 es considerarà 1 punt 
 

50. 45,29– 45,00 = 50 punts 45,29 – 45,00 
 
Puntuació total 
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Tenint en compte la puntuació obtinguda pel licitador en la valoració de tots i 
cadascun dels criteris establerts a la clàusula 3.1 del Plec de prescripcions 
tècniques particulars, el resultat final és el següent: 
 

LICITADOR PUNTS 

Santos Jorge, SA  85,50 € 
 
3. A la vista de l’anterior valoració, la mesa de contractació acorda per unanimitat 
elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte a favor de 
l'empresa Santos Jorge, SA, atès que ha estat el licitador que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 
 

Atès que Santos Jorge, SA, en data 3 d’agost de 2015, ha constituït una 
garantia definitiva per import de 2.090,91 €. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que 
disposa l’article 151.3 del TRLCSP, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Promoció de la Vila, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Santos Jorge, SA, el contracte per a la 
prestació del servei de recollida i transport de l’envàs vidre a Canet de Mar, 
amb subjecció al plec de clàusules administratives i al de prescripcions 
tècniques particulars (PCAP), així com a les millores proposades en l’oferta 
presentada pel propi licitador, les quals s’accepten  expressament en aquest 
acord. 
 
El preu d’aquest contracte queda fixat de la manera següent: 
 

Servei Import preu 
unitari màxim 

IVA exclòs 
€/Tn 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total 
import 

preu unitari 
màxim IVA 
inclòs €/Tn 

Recollida de vidre 45,00 10% 4,50 49,50 
 
El preu del contracte es mantindrà invariable des de l’eficàcia de la seva 
adjudicació fins transcorregut un any des de la formalització. Quan hagi 
transcorregut un any des de la formalització del contracte el preu es revisarà 
anualment a proposta del contractista, prèvia justificació dels increments que 
haguessin operat en els elements integrants del cost total del servei, segons 
quadre de preus desglossats de la memòria presentada pel contractista amb la 
seva proposició. La revisió mai serà superior a l’IPC estatal, publicat per 
l’Institut Nacional d’Estadística, de l’any que es revisa. 
 
SEGON.- Disposar la despesa de 22.999,19 €, amb càrrec a la partida núm. 22 
16220 22799 (RC núm. 1315) del pressupost municipal per a l’any 2015 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit 
suficient per poder atendre el pagament del seu preu. Atesa la seva 
plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del Text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis 
posteriors, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
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TERCER.- El termini d’execució del present contracte serà de dos anys a 
comptar des de la formalització del corresponent contracte, per bé que podrà 
ser objecte de dues pròrrogues cadascuna d’elles d’un any, per voluntat 
expressa d’ambdues parts, que es posarà de manifest a través del 
corresponent acte administratiu acceptat pel contractista. 
 
QUART.- L’adjudicatària haurà de destinar a la prestació del servei, els mitjans 
humans i materials oferts a la seva plica. 
 
CINQUÈ.- L’adjudicatària posarà a disposició de l’Ajuntament, si es requerís en 
algun moment i per tal de garantir el bon funcionament del servei, contenidors 
metàl·lics industrials fins a 25 m3. 
 
SISÈ.- En cas que el vidre procedent dels iglús no fos apte per entrar en 
procés de la planta designada, l’adjudicatària es compromet  a realitzar una 
preselecció a la seva planta de reciclatge sense cap cost per a  l’Ajuntament. 
 
SETÈ.- En cas de catàstrofe natural, l’adjudicatària es compromet a posar a 
disposició de l’Ajuntament els seus equips, instal·lacions, mitjans i recursos 
humans. 
 
VUITÈ.- L’adjudicatari haurà de presentar un programa de treball dins dels 
quinze dies següents a la notificació de l’adjudicació del contracte i, abans de 
l’inici de la prestació, haurà de facilitar còpia del pla de prevenció de riscos 
laborals referit al servei. Així mateix, resta obligat al compliment de la 
normativa i les disposicions aplicables en matèria laboral, de seguretat social i 
de seguretat i higiene en el treball. 
 
NOVÈ.- L’adjudicatària contractarà una assegurança de responsabilitat civil per 
danys a tercers d’una quantia mínima de 300.000 €, havent de presentar cada 
any una còpia de les pòlisses actualitzades, responent de tota indemnització civil 
de danys i perjudicis per accidents que ocasionin els operaris i els instruments de 
treball utilitzats pels serveis, sense perjudici dels drets que els assisteixin davant 
dels autors dels fets o les companyies d'assegurances dels riscs 
 
DESÈ.- La prestació del servei s’haurà de dur a terme de conformitat amb el 
que es disposa al plec de prescripcions tècniques particulars que regeixen 
aquest contracte. 
 
ONZÈ.- La contractació per part de l'adjudicatària de la realització parcial del 
contracte amb tercers restarà subjecte als requisits establerts a l'article 227 del 
TRLCSP, així com el pagament a subcontractistes haurà d'ajustar-se al que 
disposa l'article 228 del TRLCSP. 
 
DOTZÈ.- D’acord amb el que es disposa a l’art. 52 TRLCSP, es nomena com a 
responsable del contracte el tècnic de Medi Ambient, Eduard Moreno Roca. Les 
seves funcions seran les següents: 
 

a) Inspeccionar el servei objecte del present contracte. 
b) Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació 

dels servei. 
c) Elevar a l’òrgan de contractació la  iniciativa per a l’actuació de 

potestats administratives o la presa d’altres mesures. 
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d) Conformar les factures i albarans acreditatius del servei  presentats per 
l’empresa adjudicatària. 

e) Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui  
transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu 
càrrec. 

f) Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci l’òrgan de 
contractació i el cap de la unitat administrativa responsable de 
l’execució del contracte. 

g) Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa 
adjudicatària. 

h) Formalitzar l’acta de recepció del servei. 
 
TRETZÈ.-L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 210,00 € corresponent a 
les despeses dels anuncis de licitació. 
 
CATORZÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a l’adjudicatari i que es 
publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
QUINZÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la Sra. Alcaldessa tant 
per requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte 
com per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el 
present acord 
 
9.-PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 10.01 
hores de tot el que jo com a secretàriacertifico. 
 
La secretària accidental    L’alcaldessa 
 
 
 
 
Cristina CabrujaSagré    Blanca Arbell i Brugarola 
 


