ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REF.: 1/2022
Identificació de la sessió

Caràcter:

ORDINÀRIA.

Data:

13 de gener de 2022.

Hora:

de les 13:00h. a les 13:15h.

Lloc:

a la sala de Juntes de l’Ajuntament.

Hi assisteixen

Carola Llauro Sastre, Alcaldessa
Sergi Igual Molina, 2n Tinent D'alcaldia
Maria Carmen Terradas Saborit, 1a Tinent D'alcaldia
Benet Oliva Ricos, Regidor
Mireia Durany Calvo, Regidora
Convidats:

Cap
Secretari:

Eduardo Lluzar Lopez De Briñas, Secretari General
Han excusat la seva assistència

Ordre del dia

1.- Aprovació de la darrera acta de data de 16 de desembre de 2021.
2.- Sobrevinguts.
2.1.- Revocació i nova adjudicació del contracte del projecte anomenat “Projecte de
reurbanització del carrer Anselm Clavé de Vilassar de Dalt.
2.2.- GMOB2021000011 - Baixa plaça d'estacionament personalitzada per a persones amb
mobilitat reduïda
2.3.- GMOB2021000014 - Baixa plaça d'estacionament personalitzada per a persones amb
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mobilitat reduïda
2.4.- GMOB2021000015 - Baixa plaça d'estacionament personalitzada per a persones amb
mobilitat reduïda
3.- Despatx d'alcaldia i regidories.
Desenvolupament de la sessió

2.1.- Revocació i nova adjudicació del contracte del projecte anomenat “Projecte de
reurbanització del carrer Anselm Clavé de Vilassar de Dalt.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SCON2021000024
Assumpte

Revocació i nova adjudicació del contracte del projecte anomenat “Projecte de
reurbanització del carrer Anselm Clavé de Vilassar de Dalt.
Relació de fets

1.

La Junta de Govern Local va aprovar, en sessió de data 7 d’octubre de 2021, la
incoació de l’expedient per a la licitació del Projecte de reurbanització del carrer
Anselm Clavé de Vilassar de Dalt.

2.

Consta a l’expedient l’informe jurídic del secretari al respecte de la tramitació per a
la licitació de les obres, i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars redactat
pel secretari i l’interventor d’aquest Ajuntament.
3. Les obligacions econòmiques del contracte s'han d’abonar amb càrrec a l’aplicació
pressupostària següent:
Anualitat
2021

Aplicació pressupostària
153206190001 MILLORES VIA PÚBLICA

Import retenció
261.298’21 €

4.

És la Junta de Govern l’òrgan de contractació de la present licitació, tenint en
compte que, per part de l’Alcaldia, mitjançant Decret número 966, de data 23 de
juny de 2021 és va delegar en la Junta de Govern Local l’exercici de la competència
que li atribueix la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, en quan a l’aprovació de projectes d’obres que superin un valor estimat
de contracte (VEC) de 200.000€.

5.

Es va obrir un període de presentació de proposicions i documentació preceptiva de
20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació
al perfil del contractant.

6. La mesa de contractació es va reunir en data 8 de novembre de 2021 i va comprovar
que s’havien presentat cinc empreses a la licitació, que són les següents:
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EMPRESA

7.

DATA
PRESENTACIÓ

IBERGESTIÓN CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SA

3/11/2021

ASETIC, SL

3/11/2021

ISEOVA, SL

4/11/2021

ASFALTOS BARCINO, SL

4/11/2021

AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA

4/11/2021

A continuació va obrir els sobres digitals presentats per les empreses, i es va
visualitzar que les ofertes presentades eren les següents:
FÒRMULA POLINÒMICA

Quadre
LICITADOR

Nº
NOM
1 IBERGESTION
CONSTRUCCIONES Y
2 ASETIC S.L.
3 ISEOVA S.L.
4 ASFALTOS BARCINO S.L.
5 AGUSTÍ Y MASOLIVER S.A.

8.

a) Oferta
econòmica (IVA
inclòs)

Ofeta
econòmica
(sense IVA)

b) Termini
execució

261.298,21

215.948,93

222.506,90

Oferta

c) Termini
garantia
(mesos)

Oferta

86

reducció

24

increment

183.890,00

60

-26

36

12

219.362,15

181.291,03

62

-24

1224

1200

234.070,87

193.447,00

60

-26

60

36

207.757,00

171.700,00

60

-26

50

26

254.000,00

209.917,36

62

-24

30

6

(dies
laborables)

La mesa va acordar encarregar als SSTT que apliquessin les formules i que
s’emetés un informe relatiu a la puntuació obtinguda per les empreses.

9. La mesa es va tornar a reunir el dia 11 de novembre de 2021 i va validar la
puntuació proposada pels tècnics al seu informe, que és la següent:

LICITADOR

Nº
NOM
1 IBERGESTION
CONSTRUCCIONES Y
2 ASETIC S.L.
3 ISEOVA S.L.
4 ASFALTOS BARCINO S.L.
5 AGUSTÍ Y MASOLIVER S.A.

a) Oferta
econòmica (IVA
inclòs)

Ofeta
econòmica
(sense IVA)

Punts a)

b) Termini
execució
(dies
laborables)

Oferta

Punts b)

c) Termini
garantia
(mesos)

Oferta

Punts c)

Total

261.298,21

215.948,93

90,00

86

reducció

5,00

24

increment

5,00

100,00

222.506,90

183.890,00

84,03

60

-26

5,00

36

12

0,15

89,18

219.362,15

181.291,03

85,24

62

-24

4,84

1224

1200

5,00

95,08

234.070,87

193.447,00

79,88

60

-26

5,00

60

36

0,25

85,13

207.757,00

171.700,00

90,00

60

-26

5,00

50

26

0,20

95,20

254.000,00

209.917,36

73,61

62

-24

4,84

30

6

0,12

78,58
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10. Es va fer la consulta al RELI relativa a l’empresa Asfaltos Barcino, SL i es va
comprovar que tenia actualitzada la documentació registrada.
11. Tenint en compte la puntuació resultant, la mesa va acordar proposar a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte del Projecte de reurbanització del carrer
Anselm Clavé de Vilassar de Dalt a l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL, per un
import de 171.700€ més IVA, un termini d’execució de 60 dies laborables i un
període de garantia de 50 mesos.
12. Per tal que l’adjudicació tingués validesa, i d’acord amb la clàusula 14.3 del plec de
clàusules administratives, calia requerir a l’esmentada empresa perquè en el termini
de 7 dies hàbils, a comptar des de l’enviament de la comunicació, constituís la
garantia definitiva corresponent al 5% de l’ import d’adjudicació (sense IVA).
13. En data 18 de novembre de 2021 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte
del Projecte de reurbanització del carrer Anselm Clavé de Vilassar de Dalt a
l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL, per un import de 171.700€ més IVA, un
termini d’execució de 60 dies laborables i un període de garantia de 50 mesos,
condicionada a la presentació de la garantia definitiva.
14. Aquest acord d’adjudicació es va notificar a tots els licitadors.
15. En data 22 de novembre de 2021, l’empresa ASETIC, SL va presentar un recurs
contra el Decret d’adjudicació a favor de l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL,
al.legant que el termini d’execució s’havia efectuat en base a 86 dies i no a 84, tal i
com figurava a la nota aclaratòria publicada al perfil del contractant.
16. Tenint en compte aquest fet, en data 23 de novembre de 2021, es va dictar el Decret
d’Alcaldia núm. 1.811, es va avocar, puntualment i únicament per a aquella
resolució, la competència delegada a la Junta de Govern Local quant a l’aprovació
de projectes d’obres que superessin un valor estimat de contracte (VEC) de
200.000€, i es va suspendre, cautelarment i amb efectes des de la d’aquella
resolució, l’expedient de licitació fins que no es resolgués el recurs de reposició
presentar per l’empresa ASETIC, SL.
17. Així mateix, es va requerir a l’empresa ASETIC, SL, per tal que justifiqués el
període de garantia ofertat de 1.200 mesos.
18. Un cop rebudes les respostes de l’empresa, els Serveis Tècnics van emetre l’informe
següent:
>>.../... Informe

És objecte d’aquest informe la valoració de la documentació presentada, quantificable de
forma automàtica (1. Oferta econòmica, 2. Termini d’execució, 3. Termini de garantia). Així
com les sol·licituds de revisió de la puntuació i les respostes presentades als requeriments i
justificacions de les ofertes.
Termini d’execució: Vistes les ofertes presentades per la reducció del termini (-26 o -24 dies
laborables) i la diversa equivalència de dies laborables publicada i esmenada per
l’Ajuntament pel termini de 4 mesos d’execució (86 i 84 dies laborables), es considera que la
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totalitat dels licitadors han ofertat una reducció del termini fins als 60 dies laborables
(termini mínim a efectes de puntuació).
Per altra banda, l’ofertant nº 2, ASETIC S.L., ha presentat una oferta d’increment del termini
de garantia (fins a 100 anys) molt superior al termini inicial establert als plecs de 2 anys.
La mesa de contractació ha requerit a l’empresa justificació per l’important ampliació del
termini de garantia.
Rebudes les justificacions i analitzades detalladament les motivacions argumentades, es
considera que el termini màxim de garantia ofertat és de 100 anys, incrementant en 98 anys
el termini establert als plecs, que és de 2 anys. Per tant s’estima puntuar aquesta oferta amb
un termini de garantia de 1.200 mesos.

D’acord amb les propostes i justificacions rebudes, i les consideracions relacionades en
aquest informe, s’adjunta quadre amb les puntuacions obtingudes en cada un dels apartats
anteriors, per cada un dels licitadors:
FÒRMULA POLINÒMICA

Quadre
LICITADOR

Nº
NOM
1 IBERGESTION CONSTRUCCIONES
Y OBRAS S.A.
2 ASETIC S.L.
3 ISEOVA S.L.
4 ASFALTOS BARCINO S.L.
5 AGUSTÍ Y MASOLIVER S.A.

Preu/Termini Mínim/Màxim Ofertat

Baixa
MITJANA
Baixa -10% respecte la mitjana

a) Oferta
econòmica (IVA
inclòs)

Ofeta
econòmica
(sense IVA)

Punts a)

b) Termini
execució

261.298,21

215.948,93

90,00

222.506,90

183.890,00

219.362,15

c) Termini
Increment
garantia
ofertat
(mesos)

Oferta

Punts b)

Punts c)

Total

86

reducció

5,00

24

increment

5,00

100,00

84,03

60

-26

5,00

36

12

0,15

89,18

181.291,03

85,24

60

-26

5,00

1.200

1176

5,00

95,24

234.070,87

193.447,00

79,88

60

-26

5,00

60

36

0,25

85,13

207.757,00

171.700,00

90,00

60

-26

5,00

50

26

0,21

95,21

254.000,00

209.917,36

73,61

60

-26

5,00

30

6

0,13

78,74

207.757,00

171.700,00

60,0

-26,0

20,49%
227.539,38
204.785,45

20,49%
188.049,08
169.244,17 A efectes de consideració de proposició anormal o desproporcionada

(dies
laborables)

1200,0

Conclusions

La puntuació més alta correspon al licitador nº 2: ASETIC S.L., amb un import de
219.362,15 € (IVA inclòs), un termini d’execució de 60 dies laborables i un termini total de
garantia de 1.200 mesos.
Lliurem aquesta documentació per tal que l’òrgan de contractació disposi de la informació
necessària per efectuar l’adjudicació.>>

19. Tenint en compte aquest informe, la mesa, en data 21 de desembre de 2021, va
acordar anul.lar la proposta d’adjudicació efectuada en data 11 de novembre de
2021 a favor de l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL, i proposar a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa ASETIC, SL, per un
import de 181.291,03€ més IVA, un termini d’execució de 60 dies i un període de
garantia de 1.200 mesos.
Fonaments de dret
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95,24

-

Articles 157, 158, 159 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017.

-

Article 53.1.o) 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 (TRLMRLC).

-

Decret d’Alcaldia número 966, de data 23 de juny de 2021, en què es delega en la
Junta de Govern Local l’exercici la competència que li atribueix a l’Alcaldia la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, quant a
l’aprovació de projectes d’obres que superin un valor estimat de contracte (VEC)
de 200.000€.

Proposta d’acord

1. Revocar l’adjudicació del contracte del Projecte de reurbanització del carrer Anselm
Clavé de Vilassar de Dalt a favor de l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL, efectuada
per acord de Junta de Govern Local de 18 de novembre de 2021.
2. Adjudicar el contracte del Projecte de reurbanització del carrer Anselm Clavé de
Vilassar de Dalt a l’empresa ASETIC, SL, per un import de 219.362,15€, IVA inclòs,
un termini d’execució de 60 dies laborables i un període de garantia de 1200 mesos.
3. Anul·lar l’autorització i disposició de la despesa efectuades per acord de Junta de
Govern Local de data 18 de novembre de 2021, a favor de l’empresa ASFALTOS
BARCINO, SL., i per import de 207.757€.
4. Autoritzar i disposar la despesa derivada d’aquesta contractació, a favor de l’empresa
ASETIC, SL, amb càrrec a la partida del pressupost vigent següent:
Anualitat
2021

Aplicació pressupostària
153206190001 MILLORES VIA PÚBLICA

Import retenció
219.362,15 €

5. Condicionar aquesta adjudicació a la constitució prèvia, dins el termini de 7 dies hàbils
a comptar a partir de la tramesa d’aquesta notificació, de la garantia definitiva
corresponent al 5% de l’ import d’adjudicació (sense IVA), segons la clàusula 14.3 del
plec de clàusules administratives particulars. En cas de no dipositar la garantia
esmentada dins el termini atorgat, l’adjudicació quedarà sense efecte i es procedirà a
adjudicar al següent licitador en ordre de puntuació.
6. Emplaçar al representant de la mercantil ASETIC, SL, per tal que en un termini no
superior quinze dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació de
l’adjudicació, i un cop dipositada la garantia definitiva, procedeixi a la formalització del
contracte administratiu amb l’alcaldessa de l’Ajuntament.
7. Nomenar responsable del contracte a l’arquitecte Sr. Jose A. Fernández Rodríguez.
8. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte i a la resta de licitadors, i
comunicar-ho al Departament d’Intervenció a la Tresoreria i al Cap d’Àrea de Territori
Sr. Jose A. Fernández Rodríguez.
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9. Publicar l’acord d’adjudicació al perfil de contractant, juntament amb l’acta de la mesa.
10. Publicar aquest acord en el Portal de la Transparència d’aquest Ajuntament, en
compliment d’allò establert en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.

2.2.- GMOB2021000011 - Baixa plaça d'estacionament personalitzada per a persones
amb mobilitat reduïda
Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor de la regidora d’Eficiència energètica i
Espai Públic, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMOB2021000011
Assumpte

GMOB2021000011 - Plaça d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
Relació de fets

− La Junta de Govern Local, en sessió del dia 16 de juliol de 2021, va concedir a la Sra.
XXX amb DNI XXX la reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
amb reserva específica d’usuari al davant del núm. 7 del Torrent Lloveras.
− Un representat de la titular ha comunicat la defunció de la Sra. XXX i ha sol·licitat la
baixa de la reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda (amb reserva
específica d’usuari) situada al davant del núm. 7 del Torrent Lloveras.
− S’ha incorporat a l’expedient el volant negatiu del padró amb data 1 de desembre de
2021.
− El tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal ha informat favorablement la baixa la reserva
d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i proposa eliminar-la i substituir-la
per una plaça d’aparcament lliure.
Fonaments de dret

− Art. 7è. de l’ordenança fiscals municipals núm. 6.
− Art. 5è. de l’ordenança fiscals municipals núm. 16.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 853 de 27 de juny de
2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019.
Proposta d’acord
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1.

Donar de baixa la reserva d’aparcament per persones amb mobilitat reduïda al
davant del núm. 7 del c/ Torrent Lloveras i substituir-la per una plaça d’aparcament
lliure, retirant la senyalització horitzontal i vertical amb efectes de l’1 de gener del
2021.

2.

Donar trasllat d’aquest acord a la Brigada Municipal, a la Policia Local i al
departament de gestió tributària.

2.3.- GMOB2021000014 - Baixa plaça d'estacionament personalitzada per a persones
amb mobilitat reduïda
Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor de la regidora d’Eficiència energètica i
Espai Públic, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMOB2021000014
Assumpte

GMOB2021000014 - Baixa plaça d'estacionament personalitzada per a persones amb
mobilitat reduïda
Relació de fets

− La Junta de Govern Local, en sessió del dia 17 de novembre de 2016, va concedir a la
Sra. XXX amb DNI XXX la reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat
reduïda amb reserva específica d’usuari al davant del núm. 1 del c/ Canyamar.
− La Sra. XXX, mitjançant registre d’entrada E2021012831 de data 16 de desembre del
2021, ha sol·licitat la baixa de la reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat
reduïda (amb reserva específica d’usuari) situada al davant del núm. 1 del c/ Canyamar.
− El tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal ha informat favorablement la baixa la reserva
d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i proposa eliminar-la i substituir-la
per una plaça d’aparcament lliure.
Fonaments de dret

− Art. 7è. de l’ordenança fiscals municipals núm. 6.
− Art. 5è. de l’ordenança fiscals municipals núm. 16.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 853 de 27 de juny de
2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019.
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Proposta d’acord

1.

2.
3.

Concedir a la Sra. XXX amb DNI XXX la baixa de la reserva d’aparcament per
persones amb mobilitat reduïda al davant del núm. 1 del c/ Canyamar i substituir-la
per una plaça d’aparcament lliure, retirant la senyalització horitzontal i vertical amb
efectes de1 31 de desembre del 2021.
Notificar l’acord a la persona interessada.
Donar trasllat d’aquest acord a la Brigada Municipal, a la Policia Local i al
departament de gestió tributària.

2.4.- GMOB2021000015 - Baixa plaça d'estacionament personalitzada per a persones
amb mobilitat reduïda
Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor de la regidora d’Eficiència energètica i
Espai Públic, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMOB2021000015
Assumpte

GMOB2021000015 - Baixa plaça d'estacionament personalitzada per a persones amb
mobilitat reduïda
Relació de fets

− La Sra. XXX com a representant del titular de la reserva d’aparcament per persones
amb mobilitat reduïda (amb reserva específica d’usuari) situada al davant del núm. 3
del Passatge Nirell ha aportat el certificat de defunció del Sr. XXX (titular de la
reserva) de data 9 de desembre del 2021 i ha sol·licitat la baixa de la reserva.
− El tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal ha informat favorablement la baixa de la
reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i proposa eliminar-la i
substituir-la per una plaça d’aparcament lliure.
Fonaments de dret

− Art. 7è. de l’ordenança fiscals municipals núm. 6.
− Art. 5è. de l’ordenança fiscals municipals núm. 16.
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− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 853 de 27 de juny de
2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019.
Proposta d’acord

1.

2.
3.

Donar de baixa la reserva d’aparcament per persones amb mobilitat reduïda al
davant del núm. 3 del Passatge Nirell i substituir-la per una plaça d’aparcament lliure,
retirant la senyalització horitzontal i vertical amb efectes del 31 de desembre del 2021.
Notificar l’acord a la persona interessada.
Donar trasllat d’aquest acord a la Brigada Municipal, a la Policia Local i al
departament de gestió tributària.

3.0.- Despatx d'alcaldia i regidories.
No n’hi ha hagut.
I, sense més temes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
n’estenc la present acta.
El secretari,

l’alcaldessa

Eduard Lluzar López de Briñas

Carola Llauró sastre

Document signat electrònicament.
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