ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
Identificació de la sessió:
Núm.
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

07 / 2020
Extraordinària
23 de juliol de 2020
18:30 hores
Sala de Plens de l’Ajuntament de Vilagrassa

Assistents:
Sr. Jordi Serés Aguilar (JxV) (JxCAT-JUNTS), Alcalde. Presideix la sessió.
Sr. Oscar Abascal Abascal (JxV) (JxCAT-JUNTS), 1r Tinent d’Alcalde.
Sra. Angelina Ansaldi Carreras (JxV) (JxCAT-JUNTS), 2a Tinenta d’Alcalde.
Sra. Eva Melero Ramon (JxV) (JxCAT-JUNTS), Regidora.
Sra. Gràcia Maria Auró Trullols (FP-AM), Regidora.
Sra. Núria Cabrerizo Manós (FP-AM), Regidora.
Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor acc.
No hi assisteix:
Sr. Santiago Tugues Fusté (FP-AM), Regidor
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la present sessió,
previst als articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 98.c) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i 90.1 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Oberta la sessió pel Sr. President, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts següents:
Ordre del dia:
1/07- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÜM. 06/2020,
30.06.2020.
2/07- EXPEDIENT CONTRACTACIÓ OBRA: “PISCINA MUNICIPAL DE VILAGRASA”.
Adjudicació Lot 1 – Obra Civil i Lot 2 – Instal·lacions.
3/07- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2020.
Desenvolupament de la sessió:
1/07- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÜM. 06/2020,
30.06.2020.Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es Regidors/es Municipals l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió.
El Sr. Alcalde sotmet el present acord a la consideració del Ple, i aquest l’aprova per *** unanimitat
dels set membres presents, que legalment el componen.
2/07- EXPEDIENT CONTRACTACIÓ OBRA: “PISCINA MUNICIPAL DE VILAGRASA”.
Adjudicació Lot 1 – Obra Civil i Lot 2 – Instal·lacions.ANTECEDENTS
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A la vista dels següents antecedents:
Expedient
Procediment aprovació projecte d’obres

Resolució

Data

Projecte
Piscina municipal de Vilagrassa
Ajuntament Ple
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: d’obres
Objecte del contracte:

17.12.2019

Piscina Municipal de Vilagrassa

Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Lot 1 - Codi CPV: 45212212-5 – Treballs de construcció de piscines
Lot 2 - Codi CPV: 43324100-1 – Equip per piscines (sistema depuració piscina)
Valor estimat del contracte: 250.492,31 €
LOT 1 – OBRA CIVIL
Pressupost base de licitació IVA exclòs:

145.723,25 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs:

176.325,14 €

Durada de l'execució: SIS MESOS
LOT 2 – INSTAL·LACIONS
Pressupost base de licitació IVA exclòs:

IVA%: 30.601,89 €

Durada màxima: Sis mesos
104.769,06 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs:

IVA%: 22.001,50 €
126.770,56 €

Durada de l'execució: SIS MESOS
Durada màxima: Sis mesos
Lots: D’acord amb el que s’estableix a l’article 99.3 de la LCSP i amb la memòria justificativa, el
present contracte permet la divisió en lots.
A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document
Data
Observacions
Proposta de contractació
Informe tècnic 2 lots
Provisió alcaldia / informes
Informe d'Intervenció
Informe de Secretària
Provisió Alcaldia d'inici
Retenció de crèdit
Informe de fiscalització prèvia fase A
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Informe proposta secretaria
Acord Ajuntament Ple
Anunci licitació
Notificació Directora facultativa
Certificació Secretaria proposicions
Acta de la mesa de contractació
d'obertura de Sobres «A»
Acta de la mesa de contractació
d'obertura de Sobre «B» i proposta
d'adjudicació
Requeriment als licitadors

27.02.2020
27.02.2020
28.02.2020
02.03.2020
04.03.2020
05.03.2020
06.03.2020
09.03.2020
10.03.2020
10.03.2020
11.03.2020
13.03.2020
16.06.2020
16.06.2020
07.07.2020
08.07.2020

Regidor Delegat
Divisió en dos lots
Informes d’intervenció i secretaria
Òrgan competent
Legislació aplicable i procediment
Inici de l’expedient
303.095,70 €
Favorable
Arquitecte
S’informen favorablement
Favorable
Aprovar inici expedient i licitació
Perfil contractant
Sra. Noemí Banyeres Porta
Sis proposicions presentades
Admeses sis proposicions

14.07.2020

Lot 1 – Cont. Hnos. Ojeda, SL
Lot 2 – Galitec Des. Tecnol., SL

14.07.2020

Lot 1 – Cont. Hnos. Ojeda, SL
Lot 2 – Galitec Des. Tecnol., SL

Informe proposta de Secretaria

17.07.2020
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Informe de fiscalització fase D
17.07.2020
Favorable
Atès que en data 17.07.2020, el candidat Construccions Hnos. Ojeda SL., va constituir garantia
definitiva per import de 7.050,00 euros i va presentar els documents justificatius exigits.
Atès que en data 17.07.2020, el candidat Galitec Desarrollos Tecnológicos, SL., va constituir
garantia definitiva per import de 4.770,00 euros i va presentar els documents justificatius exigits.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals Segona,
Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
— El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial
decret 817/2009, de 8 de maig).
— Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024.
— Resolució provisional de data 09.07.2020 de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya per al període 2020-2024.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb allò
que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, a proposta
de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per
unanimitat dels sis membres presents, dels set que legalment el componen, acorda:
Primer.- Adjudicar el contracte de les obres de construcció de la Piscina Municipal de Vilagrassa a les
empreses que a continuació s’indica, en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es
detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a:
LOT
ADJUDICATARI
PREU
1 – Obra Civil
Const. Hnos. Ojeda, SL 141.000,00 + IVA 29.610,00 = 170.610,00 €
2 – Instal·lacions Galitec Des. Tecnol., SL
95.400,00 + IVA 20.034,00 = 115.434,00 €
Segon.- Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat seleccionades les ofertes
presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les presentades pels restants licitadors les ofertes
dels quals van ser admeses, les següents:
LOT 1 – Obra civil
Empresa
Import
Punts Millores Punts Garantia Punts Total
Euros
(tres)
(10 anys)
punts
25.864,88

Montcruma, SLU
Gestió d’obres i serveis
sostenibles, SL
Tecniaigües UTE
Const. Hnos. Ojeda, SL
Tecnicas del hormigon
armado, SA
Galitec
Desarrollos
tecnologicos, SL

174.561,87 27,12
164.087,52 50,00

SI - tres
NO

40
0

10 anys
10 anys

10
10

77,12
60,00

170.947,21 35,01
170.610,00 35,75
175.086,87 25,97

SI - tres
SI - tres
SI - dos

40
40
30

1 any
10 anys
3 anys

1
10
3

76,01
85,75
58,97

174.119,00 28,08

SI - tres

40

5 anys

5

73,08

LOT 2 – Instal·lacions
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Empresa

Import
Euros

Punts

Millores
(una)

Punts

Garantia Punts
(10 anys)

Total
punts

16.397,29

Montcruma, SLU
125.502,85 35,19 SI
20
10 anys
10
65,19
Gestió d’obres i serveis 121.260,04 47,81 NO
0
10 anys
10
57,81
sostenibles, SL
Const. Hnos. Ojeda, SL
120.395,00 50,39 SI
20
10 anys
10
80,39
Tecnicas del hormigon 118.300,56 56,62 SI
20
3 anys
3
79,62
armado, SA
Galitec
Desarrollos 115.434,00 65,14 SI
20
5 anys
5
90,14
tecnologicos, SL
Tercer.- Disposar la despesa corresponent d'acord amb l'informe de fiscalització que s'emeti per la
Intervenció, amb càrrec a la partida 1.342.62718.01 del vigent pressupost del 2020.
Quart.- Donar compte de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les
anotacions comptables que procedeixin.
Cinquè.- Publicar l’anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en el termini de 15 dies hàbils.
Sisè.- La responsable del contracte és l’Arquitecte, Sra. Noemí Bañeres Porta, col·legiada núm.
43495/7.
Setè.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Vuitè.- Notificar a la mercantil CONSTRUCCIONES HNOS. OJEDA, SL, adjudicatària del contracte
corresponent a l’Obra Civil de la Piscina Municipal de Vilagrassa, el present acord i procedir a la
signatura del contracte administratiu d’obres.
Novè.- Notificar a la mercantil GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, SL, adjudicatària del
contracte corresponent a les Instal·lacions de la Piscina Municipal de Vilagrassa, el present acord i
procedir a la signatura del contracte administratiu d’obres.
Desè.- Publicar anunci de formalització dels contractes en el Perfil de contractant en un termini no
superior a quinze dies després de la perfecció dels contractes i amb el contingut contemplat en l'annex
III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Onzè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques dels contractes
incloent la identitat dels adjudicataris, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Dotzè.- Formalitzats els contractes els contractistes presentaran el Pla de Seguretat i Salut (De
conformitat amb allò que disposa l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció) de l’Obra ajustat
a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte perquè l’Ajuntament l’aprovi previ informe del Coordinador
de Seguretat i Salut i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es
procedirà efectuar l’acta de replantejament i inici de l’obra.
Tretzè.- Notificar a la Direcció General d’Administració Local la present adjudicació, donat que
l’actuació es troba inclosa en el PUOSC anualitat del 2020, amb el codi d’expedient
PRE082/19/00003.
Catorzè.- Aprovar l’adhesió al codi ètic regulat en l’annex de l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny,
pel qual s’aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l’Acord
GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el model tipus de bases reguladores dels
procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n’aprova el text íntegre (DOGC núm. 7152
de 30.06.2016).
Quinzè.- Les empreses adjudicatàries hauran de donar publicitat del finançament públic concedit
PUOSC, mitjançant un cartell anunciador de l’obra que identificarà l’actuació subvencionada, d’acord
amb el model publicat en la web municat.gencat.cat.
Setzè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació administrativa i de
les comunicacions objecte del present expedient.
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Dissetè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui menester pel
desenvolupament i executivitat dels precedents acords, inclusiu per a la signatura dels contractes
administratius.
Intervencions:
La Sra. Auró diu que el seu grup votarà a favor, fent un incís en el sentit de que en les últimes
licitacions l’adjudicatari sigui sempre el mateix.
L’Alcalde, el Sr. Serés, manifesta que el procés ha estat del tot correcte, essent la millor proposta.
3/07- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2020.Per poder atendre les obligacions que es detallen a continuació, per a les quals la consignació és
insuficient en el pressupost ordinari de l’exercici del 2020 o no hi ha consignació, es necessita tramitar
l’expedient d’habilitació de crèdits mitjançant transferència amb subjecció a les disposicions vigents.
S’ha emès l’informe favorable de secretaria intervenció, per la qual cosa a proposta del Regidor de
Finances Sr. Oscar Abascal i Abascal, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels sis
membres presents, dels set que legalment el componen, acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 3/2020, dins del pressupost
d’ingressos i de despeses de l’exercici del 2020, amb el detall següent:
1. Habilitació: Crèdits extraordinaris
C.O. C.F.
C.E.
Descripció
1

Redacció projecte vestidors
i bar piscina
Suma
Total augment
1.Transferències: consignació de despeses amb crèdits de baixa
C.O. C.F.
C.E.
Descripció
1

342

Augment
Import / euros

929

Previsió
Final

62721

500

Fons de contingència
Suma
Total

12.100,00
12.100,00
12.100,00
Baixa
Import / euros
12.100,00
12.100,00
12.100,00

12.100,00

Previsió
Final
400,00

Segon.- Que s’exposi al públic pel termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte en
el tauler d’anuncis i en el BOP.
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i restarà aprovat definitivament
sense necessitat d’ulterior acord de l’Ajuntament.
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació administrativa i
de les comunicacions objecte del present expedient.
Cinquè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui menester pel
desenvolupament i executivitat dels precedents acords.
TANCAMENT
I essent les divuit hores i quaranta minuts, i no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la
Presidència, s’aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta per a constància i validesa de tot el
que s’ha informat, o acordat, si de cas, que signarà el senyor President juntament amb mi, el secretari
interventor accidental que en dono fe.
L’Alcalde
Jordi Serés i Aguilar

El secretari interventor ac.
Jordi Martí i Gasull

Firmado
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