
EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Ref: S/Sd

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 2 DE SETEMBRE DE 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 legis-
lació de protecció de dades.

Caràcter: Ordinari
Hora que comença: 8.40 hores
Hora que acaba: 11.30 hores
Lloc: Sala de Juntes

PRESIDEIX

Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa

HI ASSISTEIXEN

Primer tinent d’alcalde: Jesús Marín i Hernàndez
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori i Fraxedas
Quart tinent d’alcalde: Ivan Aranda i Mena

ACTUA COM A SECRETÀRIA

Núria Mompel Tusell, secretària municipal. També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal

ORDRE DEL DIA

1) Aprovació, si s’escau, de l’ acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local  de  data  26.08.15  i  de  l’acta  de  la  sessió  extraordinària  de  data
31.08.15

2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals
3) Relació de despeses
4) Relació d’ajuts socials puntuals
5) Declaració desert lot 2 contracte subministrament de les passeres i dutxes

per la platja
6) Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ODINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 26.08.15 I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINARIA DE DATA 31.08.15

Vista  i  trobada  conforma  l’acta  de  la  sessió  de  la  Junta  de  Govern  Local
ordinària  del  dia  26 d’agost  i  l’acta  de la  sessió  extraordinària  de data  31
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.
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2.-  DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES
MUNICIPALS

2.1. Acord de la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar, de 25 d’agost de 
2015, d’arxiu de l’expedient sancionador núm. 6/15, incoat contra 
l’Ajuntament de Canet de Mar, sense imposició de sanció, al no quedar 
acreditat la comissió de cap infracció electoral.

Se’n dóna compte i s’acorda no interposar cap recurs 

3.- RELACIÓ DE DESPESES

Vista  la  relació  de  despeses  de  data   2  de  setembre   de  2015,  de
l’Ajuntament   per  import  de  22.014,14  €,  corresponent  a  la  relació
F/2015/34 .

Vista  la  relació  de  l’Organisme  Autònom  Ràdio  Canet   per  import  de
5.085,55 € corresponent a la relació F/2015/8  de data 2 de setembre  de
2015.

 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell  de
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents
partides  que  s’han  d’aplicar  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. 

Vist   allò  que  es  disposa  en els  articles  214  i  concordants  de  la  Llei  RDL
02/2004, de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les  Hisendes  Locals,   de  conformitat  amb  la  Tinència  de  l’Alcaldia
d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat:

A C O R D S

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 2 de setembre  de 2015,
per import de  22.014,14 €, corresponent a la  relació  F/2015/34   de
l’Ajuntament .

SEGON.- Aprovar la relació de despeses F/2015/8  de data 2 de setembre
de 2015 de l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 5.085,55 €. 

TERCER.- Aplicar  les  anteriors  despeses  a  les  partides  pressupostàries
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015.

4.- RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS
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Vista la relació de despeses número BSGG/10/2015 de data 27 d’agost de
2015, per import de 498,40 €, 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
Regidoria  delegada de  Benestar  Social  i  Gent  Gran,  de  conformitat  amb la
proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s’acorda per
unanimitat:

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/10/2015, atorgant
les  quantitats  que  s’esmenten  a  les  persones  que  es  relacionen,  en
concepte d’ajuts socials puntuals:

NÚM. BENEFICIAR
I

CONCEPTE IMPORT

0280 D.I.B. despeses  habitatge  -  subministraments  -
LLUM

95,25

0281 A.P.F. despeses  habitatge  -  subministraments  -
LLUM

122,14

0282 C.V.M. llibres escolar /material escolar 204,67

0283 A.K. despeses
sanitàries/medicaments/odontologia

76,34

Import total relació BSGG/10/2015 498,40

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.

5.- DECLARACIÓ DE DESERT LOT 2 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
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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
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 Amatller
Micola, ha emès l’informe següent:
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“Na  Sílvia  Amatller  Micola,  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.

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
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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. ....................................................................
Serveis Marítims i Costes de la Mediterrània, S.L. .........................

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 €
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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 €

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 Amatller Micola, 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
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- 0 punts si no es presenta baixa
- La  resta  d’ofertes  es  puntuaran de  manera lineal  d’acord amb la

següent fórmula: 
                            

                           Puntuació=60 ·
[Oferta ]− [Lic ]
[Mill ]− [Lic ]

[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: 
                            

                           Puntuació=60 ·
[Oferta ]− [Lic ]
[Mill ]− [Lic ]

[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  Amatller  Micola,  el
contingut literal del qual és el següent:

Na  Sílvia  Amatller  Micola,  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.
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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

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:
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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, d’11 de juny, es va
requerir a Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, SL, per tal que en el
termini de 10 dies hàbils, aportés la documentació administrativa relacionada a
la clàusula IX.5 PCAP, així com els certificats corresponents conforme estan al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social i la garantia definitiva corresponent.

Atès que en l’esmentat termini no va aportar la totalitat de la documentació
requerida.

Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 841/2015, de 28 de juliol, es va
requerir a Grup 9s Espais, SL, per tal que en el  termini de 10 dies hàbils,
aportés la documentació administrativa relacionada a la clàusula IX.5 PCAP, així
com els certificats corresponents conforme estan al corrent en el compliment
de  les  seves  obligacions  tributàries  i  amb la  Seguretat  Social  i  la  garantia
definitiva corresponent.

Atès que en l’esmentat termini no ha aportat la documentació requerida.

Atès que segons disposa l’art. 151.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el Text refós de la  Llei de Contractes del Sector
Públic,  de  no  complimentar-se  adequadament  el  requeriment  en  el  termini
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en
aquest cas a recavar la mateixa documentació al licitador següent.

Atès  que  en aquest  procediment  de  licitació  no  s’hi  va  presentar  cap  altre
licitador,  de conformitat amb la Tinència de l’Alcaldia de Promoció de la Vila,
s’acorda per unanimitat:

PRIMER.-  Declarar  desert  el  lot  2  corresponent  al  contracte  de
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,  en  no  haver  aportat,  cap  dels  dos  licitadors
presentats, dins del termini legalment establert, la documentació administrativa
exigida, ni haver dipositat la garantia definitiva corresponent.
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SEGON.- Que es notifiqui el present acord a tots els licitadors.

6.-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 11.30
hores de tot el que jo com a secretària certifico.

La secretària L’alcaldessa

Núria Mompel Tusell Blanca Arbell i Brugarola 
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