ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 21 D’ABRIL DE 2022
Identificació de la sessió:
Núm.:
JGL2022/9
Caràcter: ordinària
Data:
21 d'abril de 2022
Inici:
09:38
Fi:
09:53
Lloc:
Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni

02/05/2022 Alcalde

Assistents titulars:
President:

Raül Garcia Ramírez

JuntsXCat

Regidors/es:

Magalí Miracle Rigalós
Anaïs Medina Terradas
Ernest Vilà Pladevall
Mª Àngels Bordetas Delgado

ERC-AM
JuntsXCat
JuntsXCat
JuntsXCat

S’excusen:

Josep Mª Orra Pié

ERC-AM

Secretari

Sergi Ribas Beltrán

Assistents no titulars convidats per l’alcalde:
Diego Fernández Pinto

PSC-CP

Raül García Ramírez

Signatura 2 de 2

Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local de data 07.04.2022.
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia
2. Adjudicació, si escau, del contracte per a l’execució de les obres de rehabilitació i millora de
les pistes municipals d’atletisme de Sant Celoni.
3. Adjudicació, si escau, del contracte per a l’execució de les obres de millora de l’accessibilitat
i la mobilitat del carrer Diputació de Sant Celoni, entre el carrer Ramón i Cajal i l’Avinguda
Verge del Puig.

5. Adjudicació, si escau, del contracte per al subministrament i la instal·lació d’una zona
renovada de jocs infantils a la Plaça “1 d’octubre” de la Batllòria.
6. Aprovació, si escau, de l’inici de l’expedient de contractació del subministrament
d’allotjament d’informació al núvol i del servei de manteniment del sistema de videoactes,
equips de gravació i transmissió d’actes, a l’empara de l’acord marc que promou l’Associació
Catalana de Municipis.

Sergi Ribas Beltrán
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4. Adjudicació, si escau, del contracte per a l’execució de les obres de millora de l’accessibilitat
i la mobilitat del carrer Ramón i Cajal de Sant Celoni, entre els carrers Diputació i Josep Maria
Sert.
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7. Esmenar les errades aritmètiques i econòmiques detectades en l’acta de l’acord de la Junta
de Govern Local adoptat en sessió ordinària del dia 05.09.2019, relatiu a l’import del retorn de
garantia definitiva a Romauto per l’adquisició d’un vehicle elèctric Nissan Leaf 5p 40 Kwh
Acenta, de l’àrea de Seguretat Ciutadana.
8. Denegació de llicència d’obres majors de canvi d’ús de local a habitatge i obres de reforma
per materialitzar aquest canvi d’ús al carrer Major, núm. 161 baixos de Sant Celoni. Expedient
OM-3/22 (2022/224).
Desenvolupament de la sessió:
El President obre la sessió.
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL DE DATA 07.04.2022.
L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local si han de formular alguna
observació a l'acta de la sessió ordinària de la JGL de data 07.04.2022. Al no formular-se cap
reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.

Raül García Ramírez
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2. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
REHABILITACIÓ I MILLORA DE LES PISTES MUNICIPALS D’ATLETISME DE SANT
CELONI.
Atesos els anys transcorreguts des de la última renovació integral i malgrat el bon
comportament dels materials utilitzats, les pistes municipals d’atletisme de Sant Celoni
requereixen d’una actuació de millora perquè estan perdent les bones condicions per a la
pràctica esportiva, fet que pot provocar que siguin més probables les lesions i més difícils
d’obtenir els bons registres esportius.
Per tal de recuperar les òptimes condicions d’utilització i seguretat de l’equipament esportiu, la
Corporació va encarregar a l’arquitecte de l’Àrea municipal de Medi Ambient i Territori, Sr.
Jaume Coris Veray, la redacció d’un projecte tècnic d’obres de rehabilitació i millora de les
pistes municipals d’atletisme. El projecte redactat fou aprovat definitivament per la Junta de
Govern Local en sessió de 02.12.2021 i el seu pressupost ascendeix a la quantitat de
499.981,98 €, IVA inclòs (base imposable de 413.208,25 € més el 21% d’IVA).
Per Resolució d’Alcaldia número 2021/2823 de data 27.12.2021, en avocació de la
competència delegada a la Junta de Govern Local, es va aprovar l’expedient de contractació
per a l’execució de les obres contemplades al projecte tècnic. L’expedient conté el Plec de
clàusules administratives particulars (PCAP) que ha de regular la contractació.

La licitació s’ha anunciat al perfil del contractant i en el termini reglamentari, mitjançant l’eina
“Sobre digital”, s’han rebut dues ofertes per optar al contracte.
La Mesa de contractació, en sessió de 24.02.2022, va obrir els sobres digitals de les dues
ofertes i les va classificar, d’acord amb els criteris de valoració de la clàusula 12 del PCAP, tal
com s’indica:
Ordre
1
2

Licitadors
Agorasport SA
Mondo Ibérica SAU

Oferta
375.643,80 €, IVA no inclòs
412.891,73 €, IVA no inclòs

Sergi Ribas Beltrán
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El contracte s’ha tramitat de forma ordinària, mitjançant licitació pel procediment obert
simplificat que regula l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
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En aplicació dels paràmetres de la clàusula 17 del PCAP, es comprovà que cap de les ofertes
s’ha de considerar presumptament anormal o desproporcionat.
Segons allò acordat per la Mesa de contractació, i d’acord amb la clàusula 20 del PCAP, es va
requerir al primer classificat, Agorasport SA, per a que en el termini de 7 dies hàbils presentés
la següent documentació:
-

Escriptura de constitució de la societat inscrita al Registre Mercantil, que permeti
verificar que l’objecte social es correspon amb l’objecte del contracte que es licita.

-

Escriptura de poder inscrita al Registre Mercantil, que permeti verificar la representació
amb què actua la persona signant de l’oferta.

-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva per import de 18.782,19
€, equivalent al 5% del preu d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs.

Raül García Ramírez

En data 16.03.2022 l’Alcaldia va dictar la Resolució número 2022/570, prorrogant per 3 dies
hàbils més el termini de 7 dies hàbils atorgat a la mercantil Agorasport SL per constituir la
garantia requerida.
En data 17.03.2022, dins el termini de la pròrroga, Agorasport SA va presentar a la Tresoreria
municipal un aval bancari per import de 18.782,19 €, en concepte de garantia definitiva.
En data 21.03.2022 el coordinador municipal d’Espai Públic va emetre un informe en relació al
paviment que Agorasport SA volia instal·lar a les pistes d’atletisme, les conclusions del qual es
transcriuen a continuació:
<< En conclusió, el material proposat per Agorasport SA com a paviment esportiu per a la pista
d'atletisme de Sant Celoni no compleix les prescripcions establertes al projecte de rehabilitació i
millora de les pistes d'atletisme i, per tant, no es pot considerar equivalent, atès que:
1. No és un paviment prefabricat completament, tal i com indica la mateixa fitxa d'homologació
de l'IAAF (Associació Internacional de Federacions d’Atletisme).
2. No es compleixen els gruixos de les dues capes que el conformen.
3. No és possible complir els procediments d'instal·lació establerts als plecs atès que no es
tracta d'un material prefabricat. >>
La Mesa de contractació, en sessió de 29.03.2022, va prendre coneixement d’aquest informe
tècnic i, pels motius que s’hi indiquen, va acordar excloure de la licitació a Agorasport SA, tot
proposant a l’òrgan de contractació que acordés el retorn de la garantia definitiva dipositada per
la mercantil, en forma d’aval bancari.
En conseqüència, la Mesa va proposar l’adjudicació del contracte a favor del licitador següent
classificat, Mondo Ibérica SAU, per la quantitat de 412.891,73 €, IVA no inclòs.
La Mesa va verificar les dades que consten al Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público referides a Mondo Ibérica SAU, comprovant que es troba
degudament constituïda, que no incorre en prohibicions per contractar, que el seu objecte

Sergi Ribas Beltrán
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En data 09.03.2022 el representant legal d’Agorasport SA va presentar una instància al registre
municipal, adjuntant les escriptures requerides i sol·licitant una pròrroga del termini per
presentar la garantia definitiva. Alhora va aportar la fitxa tècnica i el certificat del paviment que
l’empresa pretén instal·lar a les pistes d’atletisme, que ha servit de base per a la formulació de
la seva oferta i que, segons s’indica, és similar al paviment previst al projecte tècnic, sol·licitantne l’aprovació. En la instància es diu també que ha enviat mostres i informació del producte a
l’arquitecte municipal, redactor del projecte tècnic de les obres.
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social s’ajusta a l’objecte del contracte que es licita, que el firmant de la proposició té poder
bastant per formular l’oferta i que disposa de la solvència (en forma de classificació
empresarial) necessària per optar al contracte.
A través del sistema Via Oberta d’interoperativitat entre Administracions públiques, la Mesa
verificà que la mercantil està donada d’alta en l’impost d’activitats econòmiques i que es troba
al corrent d’obligacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Tresoreria de
la Seguretat Social.
Així mateix, es constatà que Mondo Ibérica SAU es troba al corrent d’obligacions tributàries
amb l’Ajuntament de Sant Celoni.
Per tot això, la Mesa de contractació va acordar requerir a Mondo Ibérica SAU per a que en el
termini de 7 dies hàbils, acredités la constitució de la garantia definitiva necessària per optar al
contracte, tal com estableix la clàusula 20 del PCAP.
Dins el termini previst, Mondo Ibérica SAU ha dipositat a la Tresoreria municipal un aval bancari
d’import 20.644,58 €, a efectes de constituir la garantia definitiva del 5% del preu d’adjudicació
del contracte, IVA no inclòs.
D’acord amb la referida clàusula 20, atès que l’única documentació a presentar és la garantia,
no resulta necessària una nova reunió de la Mesa de contractació.

Raül García Ramírez
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Fonaments de Dret:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directrius del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, articles 153 (Formalització dels contractes), 154 (Anunci
de formalització dels contractes) i 159 (Procediment obert simplificat).
A proposta de l’alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
1. Adjudicar a la mercantil Mondo Ibérica SAU, amb CIF A50308139, el contracte per a
l’execució de les obres de rehabilitació i millora de les pistes municipals d’atletisme de Sant
Celoni, per la quantitat de 412.891,73 €, IVA no inclòs, d’acord amb el projecte tècnic redactat
per l’arquitecte municipal Sr. Jaume Coris Veray i aprovat amb caràcter definitiu per la Junta de
Govern Local en sessió de 02.12.2021.
2. Citar a l’adjudicatari per a què en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de la
notificació de l’adjudicació, formalitzi el corresponent contracte amb aquesta Administració.

29/04/2022 Secretari

3. Disposar la despesa de 499.599 € (base imposable de 412.891,73 € més el 21% d’IVA) a
favor de Mondo Ibérica SAU, amb CIF A50308139, amb càrrec a l’aplicació 07.342A0.63284
vinculada al projecte 2020.2.07.23 37/21, del pressupost municipal per a 2022 i alliberar la part
no consumida per import de 382,98 €.
4. Retornar a Agorasport SA, amb CIF A99106635, l’aval bancari emès per Iberaval SGR per
import de 18.782,19 € en concepte de garantia definitiva de les obres, tot informant que per
poder recuperar l’aval, serà necessari presentar davant la Tresoreria municipal l’original de la
carta de pagament del dipòsit de la garantia, junt amb la següent documentació:
-

Si qui recull l’aval és el representant legal: original del seu DNI
Si qui recull l’aval no és el representant legal: original del DNI de la persona que
recull l’aval, còpia del DNI del representant legal i autorització original per recollir
l’aval, signada pel representant legal.

Sergi Ribas Beltrán
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5. Notificar aquests acords als licitadors, amb indicació dels recursos que poden interposar.
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6. Publicar la present adjudicació en el perfil del contractant i comunicar la formalització del
contracte al Registre Públic de Contractes per a l’oportuna inscripció.
3. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE DE MILLORA
DE L’ACCESSIBILITAT I LA MOBILITAT DEL CARRER DIPUTACIÓ DE SANT CELONI,
ENTRE EL CARRER RAMON Y CAJAL I L’AVINGUDA VERGE DEL PUIG.
La Junta de Govern Local, en sessió de 09.09.2021, va aprovar amb caràcter definitiu el
projecte tècnic d’obres de millora de l’accessibilitat i la mobilitat del carrer Diputació de Sant
Celoni, entre el carrer Ramon y Cajal i l’avinguda Verge del Puig, redactat per l’empresa
Projectes i Direccions d’Obra Pública SCP, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat de
56.893,90 €, IVA no inclòs.
En data 21.12.2021, en avocació de la competència delegada a la Junta de Govern Local,
l’Alcaldia va dictar Resolució aprovant l’expedient per a la contractació de les obres
contingudes al referit projecte. L’expedient inclou el Plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) que ha de regir la contractació, la qual es durà a terme mitjançant
procediment obert simplificat abreujat.

02/05/2022 Alcalde

La licitació s’ha anunciat al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Celoni i en el termini
reglamentari s’han rebut 4 ofertes per optar al contracte.
La clàusula 14 del PCAP estableix que l’òrgan de contractació designarà una unitat tècnica
encarregada de l’obertura i valoració de les proposicions, obertura que es realitzarà en acte no
públic, a través de la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya, quan hagi
finalitzat el termini per a la seva presentació.
En data 09.02.2022 l’Alcaldia va dictar Resolució designant les persones següents per a que
constitueixin la unitat tècnica encarregada de l'obertura i valoració de les proposicions:

Raül García Ramírez
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-

Sergi Ribas Beltran
Anna Puig Soler
Raquel Ramos Medina

En data 14.02.2022 la unitat tècnica designada per a l’obertura de les ofertes ha procedit a obrir
els sobres digitals de les 4 proposicions presentades i ha comprovat:
a) Que les declaracions responsables del compliment de les condicions establertes
legalment per contractar amb l’Administració s’ajusten al model de l’annex I del PCAP.
b) Que les ofertes presentades, segons model de l’annex II del PCAP, són les següents:

29/04/2022 Secretari

Licitadors
Construccions Deumal SA
Pavellobsa Net i Servell SL
Obras, Servicios y Mantenimientos Egara SL
Asetic SL
c)

Que, en aplicació dels paràmetres que s’indiquen a la clàusula 16 del PCAP, cap de les
ofertes s’ha de considerar desproporcionada.

d) Que, atès que l’únic criteri de valoració de les ofertes és el preu, els licitadors es
classifiquen per ordre de menor a major import de les seves ofertes, tal com s’indica:
Licitadors
Pavellobsa Net i Servell SL

Sergi Ribas Beltrán

Ordre
1

Signatura 1 de 2

Oferta, IVA no inclòs
(Import de licitació: 56.893,90 €, IVA no inclòs)
51.890,00 €
48.268,78 €
52.200,00 €
54.263,99 €
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2
3
4

Construccions Deumal SA
Obras, Servicios y Mantenimientos Egara SL
Asetic SL

e) Que la informació continguda al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)
permet verificar que el primer classificat, la mercantil Pavellobsa Net i Servell SL, es
troba degudament constituïda, que el seu objecte social s’ajusta a l’objecte del
contracte que es licita, que el firmant de la proposició té poder per formular l’oferta, que
l’empresa està al corrent de les seves obligacions amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social.
Electrònicament es verifica també que la mercantil està donada d’alta en l’impost
d’activitats econòmiques i que es troba al corrent d’obligacions tributàries amb
l’Ajuntament de Sant Celoni.
En conseqüència, els components de la unitat tècnica consideren que queden acreditades les
circumstàncies consignades per Pavellobsa Net i Servell SL en la seva declaració responsable,
no essent necessari requerir a la mercantil per a que aporti altra documentació.

Raül García Ramírez
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Fonaments de Dret:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directrius del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, articles 153 (Formalització dels contractes), 154 (Anunci
de formalització dels contractes) i 159 (Procediment obert simplificat).
A proposta de la regidora de l’àrea d’Espai Públic, per unanimitat, la Junta de Govern Local
ACORDA:
1. Adjudicar a la mercantil Pavellobsa Net i Servell SL, amb CIF B67307330, el contracte per a
l’execució de les obres de millora de l’accessibilitat i la mobilitat del carrer Diputació de Sant
Celoni, entre el carrer Ramon y Cajal i l’avinguda Verge del Puig, per la quantitat de 48.268,78
€, IVA no inclòs, d’acord amb el projecte tècnic redactat per Projectes i Direccions d’Obra
Pública SCP.
2. Considerar efectuada la formalització del contracte mitjançant l’acceptació pel contractista de
l’acord d’adjudicació, tal com estableix l’article 159.6.g de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, que haurà de tenir lloc dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar
des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació
3. Disposar la despesa de 58.405,22 € (base imposable de 48.268,784 € + 21% d’IVA) a favor
de Pavellobsa Net i Servell SL, amb CIF B67307330, amb càrrec a l’aplicació 05.1533A.60980
del pressupost municipal de 2022, vinculada al projecte 2019.205.6.1, i alliberar el saldo no
utilitzat a l’autorització amb número d’operació 220210024354 (això és, 10.436,40 €) mitjançant
anul·lació de crèdit a l’aplicació corresponent.

5. Publicar la present adjudicació en el perfil del contractant i comunicar la formalització del
contracte al Registre Públic de Contractes per a l’oportuna inscripció.
4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE
L’ACCESSIBILITAT I LA MOBILITAT DEL CARRER RAMÓN Y CAJAL DE SANT CELONI,
ENTRE ELS CARRERS DIPUTACIÓ I JOSEP MARIA SERT.
De conformitat amb allò previst a l’article 76 LRBRL, en relació amb el 96 ROF, el regidor Sr.
Ernest Vilà Pladevall (JuntsXCat) s’abstingué de participar en la deliberació i votació d’aquest
assumpte, abandonant la Sala de Sessions mentre es discuteix i vota el present assumpte, per

Sergi Ribas Beltrán
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4. Notificar aquests acords als licitadors, amb indicació dels recursos que poden interposar.
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concórrer una de les causes a les que es refereix la legislació de Règim Jurídic del Sector
Públic.
La Junta de Govern Local, en sessió de 09.09.2021, va aprovar amb caràcter definitiu el
projecte tècnic d’obres de millora de l’accessibilitat i la mobilitat del carrer Ramón y Cajal de
Sant Celoni, entre els carrers Diputació i Josep Maria Sert, redactat per l’empresa Projectes i
Direccions d’Obra Pública SCP, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat de 53.493,94 €,
IVA no inclòs.
En data 21.12.2021, en avocació de la competència delegada a la Junta de Govern Local,
l’Alcaldia va dictar Resolució aprovant l’expedient per a la contractació de les obres
contemplades al referit projecte. L’expedient conté el Plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) que ha de regir la contractació, la qual es durà a terme mitjançant el
procediment obert simplificat abreujat que regula l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
La licitació s’ha anunciat al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Celoni i en el termini
reglamentari s’han rebut 7 ofertes per optar al contracte.

02/05/2022 Alcalde

La clàusula 14 del PCAP estableix que l’òrgan de contractació designarà una unitat tècnica
encarregada de l’obertura i valoració de les proposicions, obertura que es realitzarà en acte no
públic, a través de la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya, quan hagi
finalitzat el termini per a la seva presentació. La valoració de les ofertes s’efectuarà de forma
automàtica d’acord amb la clàusula 12 del mateix PCAP.
En data 18.02.2022 l’Alcaldia va dictar Resolució designant les persones següents per a que
constitueixin la unitat tècnica encarregada de l'obertura i valoració de les proposicions:
-

Sergi Ribas Beltran
Anna Puig Soler
Raquel Ramos Medina

Raül García Ramírez

Signatura 2 de 2

En data 22.02.2022 la unitat tècnica va obrir els sobres digitals de les 7 proposicions
presentades i va comprovar:
a) Que les declaracions responsables del compliment de les condicions establertes
legalment per contractar amb l’Administració s’ajustaven al model de l’annex I del PCAP.
b) Que les ofertes presentades, segons model de l’annex II del PCAP, eren les següents:
Licitadors
M & J Autocamps SL

Laboratoridart SL
Pavellobsa Net i Servell SL
Obras, Servicios y Mantenimientos Egara SL
Pavimentaciones, Rebajes y Construcciones SA
Maquinaria Constructiva Benmitsu SL

c) Que, pel que fa a la proposició de M & J Autocamps SL, l’oferta a considerar és la de
48.260,66 €, IVA no inclòs, per ser la xifra resultant del pressupost desglossat que, tot i
no exigir-ho el PCAP, el licitador havia inclòs al sobre digital.

Sergi Ribas Beltrán

Signatura 1 de 2

29/04/2022 Secretari

Construcciones y Obras Públicas Dibesa SL

Oferta, IVA no inclòs
(Preu de licitació: 53.493,94 €, IVA no inclòs)
L’import de l’oferta és de 48.260,74 €. S’adjunta
pressupost desglossat que ascendeix a 48.260,66
€.
L’import de l’oferta en lletra és de “cinquanta mil
sis-centes vint euros” i en número és de “51.620
€”
50.551,77 €
43.976,77 €
49.200,00 €
44.992,00 €
42.967,02 €
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d) Que Construcciones y Obras Públicas Dibesa SL havia de ser exclòs de la licitació
perquè la discrepància entre el preu expressat en número i en lletra havia de considerarse un error manifest de la proposició presentada.
e) Que, en aplicació dels paràmetres de la clàusula 16 del PCAP, cap de les ofertes s’havia
de considerar desproporcionada.
f) Que, atès que l’únic criteri de valoració és el preu, els licitadors havien de classificar-se
per ordre de menor a major import de les seves ofertes, tal com s’indica:
Ordre
1
2
3
4
5
6

Licitadors
Maquinaria Constructiva Benmitsu SL
Pavellobsa Net i Servell SL
Pavimentaciones, Rebajes y Construcciones SA
M & J Autocamps SL
Obras, Servicios y Mantenimientos Egara SL
Laboratoridart SL

En conseqüència, els components de la unitat tècnica van considerar que quedaven
acreditades les circumstàncies consignades per Maquinaria Constructiva Benmitsu SL en la
seva declaració responsable i van proposar que li fos adjudicat el contracte de referència, per
l’import de la seva oferta.
Fonaments de Dret:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directrius del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, articles 153 (Formalització dels contractes), 154 (Anunci
de formalització dels contractes) i 159 (Procediment obert simplificat).
A proposta de la regidora de l’àrea d’Espai Públic, per unanimitat, la Junta de Govern Local
ACORDA:
1. Excloure de la licitació del contracte de les obres de millora de l’accessibilitat i la mobilitat del
carrer Ramón y Cajal de Sant Celoni, entre els carrers Diputació i Josep Maria Sert, a la
mercantil Construcciones y Obras Públicas Dibesa SL, amb CIF B65144644, per l’error
manifest de la seva proposició, consistent en l’existència d’una discrepància entre el preu
expressat en número i el preu expressat en lletra.
2. Adjudicar a la mercantil Maquinaria Constructiva Benmitsu SL, amb CIF B67617704, el
contracte per a l’execució de les obres indicades en el punt anterior, per la quantitat de
42.967,02 €, IVA no inclòs, d’acord amb el projecte tècnic redactat per l’empresa Projectes i
Direccions d’Obra Pública SCP.
3. Considerar efectuada la formalització del contracte mitjançant l’acceptació pel contractista de
l’acord d’adjudicació, tal com estableix l’article 159.6.g de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
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aça de la Vila, 1 • 08470 Sant Celoni • NIF. P-0820100 F

Raül García Ramírez

Electrònicament es verificà també que la mercantil està donada d’alta en l’impost
d’activitats econòmiques i es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Ajuntament
de Sant Celoni.

Sergi Ribas Beltrán
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29/04/2022 Secretari

Signatura 2 de 2

02/05/2022 Alcalde

g) Que la informació continguda al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)
permetia verificar que el primer classificat, la mercantil Maquinaria Constructiva Benmitsu
SL, es troba degudament constituïda, que el seu objecte social s’ajusta a l’objecte del
contracte que es licita, que el firmant de la proposició té poder bastant per formular
l’oferta i que l’empresa està al corrent d’obligacions amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social.

contractes del sector públic, que haurà de tenir lloc dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar
des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació
4. Disposar la despesa de 51.990,09 € (base imposable de 42.967,02 € + 21% d’IVA) a favor
de Maquinaria Constructiva Benmitsu SL, amb CIF B67617704, amb càrrec a l’aplicació
05.1533A.60980 del pressupost municipal de 2022, vinculada al projecte 2019.205.6.1, i
alliberar el saldo no utilitzat a l’autorització amb número d’operació 220210024351 (això és,
12.737,58 €) mitjançant anul·lació de crèdit a l’aplicació corresponent.
5. Notificar aquests acords als licitadors, amb indicació dels recursos que poden interposar.
6. Publicar la present adjudicació en el perfil del contractant i comunicar la formalització del
contracte al Registre Públic de Contractes per a l’oportuna inscripció.
5. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ
D’UNA ZONA RENOVADA DE JOCS INFANTILS A LA PLAÇA “1 D’OCTUBRE” DE LA
BATLLÒRIA.
La dotació de jocs infantils de què disposa a dia d’avui la plaça “1 d’octubre” de La Batllòria
resulta del tot obsoleta i insuficient per als estàndards de qualitat i exigència actuals, la qual
cosa provoca que la plaça sigui un espai infrautilitzat per la població.

Raül García Ramírez
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L’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Celoni considera que cal dotar la Plaça 1 d’octubre
d’un conjunt renovat de jocs infantils, que millori la qualitat urbana d’aquest àmbit del municipi.
La renovació ha d’incorporar criteris actuals, que anys enrere no es tenien en compte en el
disseny de les àrees de joc infantil, com ara que es garanteixi al màxim l’accessibilitat de les
persones amb mobilitat reduïda, s’incorporin paviments de cobertura dels àmbits de caiguda
amb materials amortidors o s’introdueixen equipaments especialment dissenyats per a ús de
persones amb discapacitats i d’altres per a ús conjunt de pares i nadons.
Per indicació de l’Alcaldia, des de l’Àrea de Medi Ambient i Territori s’ha redactat un Plec de
prescripcions tècniques (PPT) que defineix l’abast i les característiques de l’equipament a
adquirir per a la instal·lació d’una zona renovada de jocs infantils a la plaça “1 d’octubre” de La
Batllòria, així com una memòria que fixa l’import de la contractació en 151.767,54 € IVA inclòs
(base imposable de 125.427,72 € + 21% d’IVA) i que proposa, entre d’altres qüestions, els
criteris de solvència a complir pels licitadors i els criteris de valoració de les ofertes.
Des de la Secretaria municipal s’ha elaborat el Plec de clàusules administratives particulars
(PCAP) que ha de regular la contractació i s’ha emès un informe jurídic sobre la normativa
aplicable i el procediment a seguir.

El contracte s’ha tramitat de forma ordinària, mitjançant licitació pel procediment obert
simplificat que regula l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP), amb aplicació de diversos criteris de valoració automàtica.
La licitació s’ha anunciat al perfil del contractant i, en el termini reglamentari, s’han rebut 4
ofertes per optar al contracte.
En data 13.01.2022 la Mesa de contractació va obrir els sobres digitals, amb els següents
resultats:

Sergi Ribas Beltrán
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La Junta de Govern Local, en sessió de 02.12.2021, va aprovar l’expedient per a la
contractació del subministrament i la instal·lació d’una zona renovada de jocs infantils a la plaça
“1 d’octubre” de La Batllòria. L’expedient conté el PPT i el PCAP redactats a l’efecte.
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Licitadors
Hags-Swelek SA
Gama Exteriores SL
Courts International XXI SL
Juegos Kompan SA

Oferta
(Preu de licitació: 125.427,72 €,
IVA no inclòs)
86.684,00 €, IVA no inclòs
81.030,86 €, IVA no inclòs
125.400,00 €, IVA no inclòs
102.473,79 €, IVA no inclòs

Garantia addicional
10 anys
2 anys
4 anys
10 anys

D’acord amb els criteris de la clàusula 12 del PCAP, la puntuació que pertoca atorgar als
licitadors és la següent:
Licitadors
Hags-Swelek SA
Gama Exteriores SL
Courts International XXI SL
Juegos Kompan SA

Oferta
(fins a 90
punts)
78,54 punts
90,00 punts
0,06 punts
46,53 punts

Garantia
addicional
(fins a 10 punts)
10 punts
2 punts
4 punts
10 punts

Total

Ordre de
classificació

88,54 punts
92,00 punts
4,06 punts
56,53 punts

2
1
4
3

Raül García Ramírez

Es va requerir a Gama Exteriores SL per a que justifiqués la seva oferta i en precisés les
condicions, en els termes que s’indiquen a l’article 149 LCSP.
En data 27.01.2022 la mercantil Gama Exteriores SL va presentar al registre municipal diversa
documentació per justificar la seva oferta.
La Mesa de contractació, en sessió de 17.02.2022, va prendre coneixement de l’informe emès
al respecte pel tècnic municipal d’Espai Públic i, per unanimitat, va acordar excloure de la
licitació l’oferta presentada per Gama Exteriores SL atès que la documentació aportada per
l’empresa evidenciava que la baixa de l’oferta es concentra principalment en l’estructura del joc
inclusiu, estructura que compleix poc més del 36% dels principals requeriments tècnics
especificats en el PPT regulador de la contractació.
En conseqüència, la Mesa va proposar l’adjudicació del contracte al següent classificat, la
mercantil Hags-Swelek SA, per la quantitat de 86.684 €, IVA no inclòs.
A la vista de les dades que consten al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público (ROLECE) i de la informació obtinguda a través del sistema Via Oberta
d’interoperativitat entre Administracions públiques, la Mesa va acordar requerir a Hags-Swelek
SA per a que en el termini de 7 dies hàbils aportés la següent documentació:
-

Acreditació de la solvència econòmica-financera i tècnica-professional necessària per
optar al contracte, en els termes que s’indiquen a la clàusula 11 del PCAP.

-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva per import de 4.334,20 €,
equivalent al 5% del preu d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs.

En data 23.02.2022, dins el termini previst, la representant legal de Hags-Swelek SA, Sra.
Cristina Gual de Torrella Le-Senne, ha presentat diversa documentació per donar resposta al
requeriment municipal.
La Mesa de contractació, en sessió de 09.03.2022, va revisar els documents i va comprovar
que s’havia donat compliment adequat al requeriment.

Sergi Ribas Beltrán
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29/04/2022 Secretari

Signatura 2 de 2

02/05/2022 Alcalde

Efectuats els càlculs oportuns, d’acord amb el que estableix la clàusula 17 del PCAP, la Mesa
comprovà que l’oferta de Gama Exteriores SL havia de ser considerada presumptament
desproporcionada.
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Fonaments de Dret:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directrius del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, articles 153 (Formalització dels contractes), 154 (Anunci
de formalització dels contractes) i 159 (Procediment obert simplificat).
A proposta de l’alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
1. Adjudicar a Hags-Swelek SA, amb CIF A-07478290, el contracte per al subministrament i la
instal·lació d’una zona renovada de jocs infantils a la plaça “1 d’octubre” de La Batllòria, per la
quantitat de 86.684,00 €, IVA no inclòs.
2. Disposar la despesa de 104.887,64 € (base imposable de 86.684 € + 21% d’IVA) a favor de
Hags-Swelek SA, amb CIF A-07478290, amb càrrec a l’aplicació 05.171C0.63580 (Instal·lació
de jocs infantils), vinculada al projecte 2019.2.05.1.1, del pressupost de la Corporació per a
2022, i alliberar el saldo no utilitzat a l’autorització número 220210021253 (això és, 46.879,90
€) mitjançant anul·lació de crèdit a l’aplicació corresponent.
3. Citar l’adjudicatari per a què en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de la
notificació de l’adjudicació, formalitzi el corresponent contracte amb aquesta Administració.

Raül García Ramírez
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4. Notificar aquests acords als licitador, amb indicació dels recursos que poden interposar.
5. Publicar la present adjudicació en el perfil del contractant i comunicar la formalització del
contracte al Registre Públic de Contractes per a l’oportuna inscripció.
6.APROVACIÓ
DE
L’INICI
DE
L’EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT D’ALLOTJAMENT D’INFORMACIÓ AL NÚVOL I DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DEL SISTEMA DE VIDEOACTES, EQUIPS DE GRAVACIÓ I TRANSMISSIÓ
D’ACTES, A L’EMPARA DE L’ACORD MARC QUE PROMOU L’ASSOCIACIÓ CATALANA
DE MUNICIPIS.
1. El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de
Contractació, la licitació de contractes amb destinació als ens locals de Catalunya recorrent a la
utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la
vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord
marc, fórmula que possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes
de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer
dels ens locals adherits a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció i
estudi de mercat.

3. Les prestacions que inclou l’objecte del contracte són les següents:
-

Prestació 1. Subministrament i instal·lació del software de gravació, gestió i signatura digital
Prestació 2. Subministrament i instal·lació del software de retransmissió en directe
Prestació 3. Subministrament i instal·lació de l’equip de control
Prestació 4. Subministrament i instal·lació del sistema de vídeo sala convencional primera càmera
Prestació 5. Subministrament i instal·lació del sistema de vídeo sala convencional següents càmeres
Prestació 6. Subministrament i instal·lació del sistema de vídeo sala noble primera càmera
Prestació 7. Subministrament i instal·lació del sistema de vídeo sala noble següents càmeres

Sergi Ribas Beltrán
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2. En data 10.12.2020 la Presidència del CCDL va dictar una Resolució aprovant l’expedient de
contractació per a la licitació de l’Acord marc de subministrament de sistemes de videoactes,
equips de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (expedient 2019.08), així com el Plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) i el Plec de de prescripcions tècniques (PPT) reguladors de l’Acord marc.
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-

Prestació 8. Subministrament i instal·lació del sistema d’àudio sala convencional primers 5 micròfons
Prestació 9. Subministrament i instal·lació del sistema d’àudio sala convencional següents micròfons
Prestació 10. Subministrament i instal·lació del sistema d’àudio sala noble primers 5 micròfons
Prestació 11. Subministrament i instal·lació del sistema d’àudio sala noble següents micròfons
Prestació 12. Subministrament i instal·lació del sistema d’àudio inalàmbric (per unitat)
Prestació 13. Subministrament i instal·lació del sistema de connexió remot (per usuari)
Prestació 14. Subministrament i instal·lació de l’equip de connexió remot (per unitat)
Prestació 15. Subministrament i instal·lació del sistema de votació (per usuari)
Prestació 16. Subministrament d’allotjament al servidor local (per TB)
Prestació 17. Subministrament d’allotjament al núvol (per TB)
Prestació 18. Serveis de manteniment sistema complert
Prestació 19. Serveis de manteniment software de gravació, gestió i signatura digital
Prestació 20. Serveis de manteniment software de retransmissió en directe
Prestació 21. Serveis de manteniment software de connexió remota
Prestació 22. Serveis d’assistència tècnica per sessions dels òrgans col·legiats

Raül García Ramírez

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Virtual Reality Solutions SL
Servicios Microinformatica SA
Audifilm Consulting SLU
Spica SL
Telefónica Servicios Audiovisuales SAU
Ambiser Innovaciones SL
Distribution As A Service Emea SL

5. En data 11.06.2021 es van formalitzar els contractes amb totes les empreses adjudicatàries.
6. De conformitat amb la clàusula 10 del PCAP, l’Acord marc té una durada inicial de 24 mesos,
a partir de la data de formalització dels contractes, podent-se prorrogar per 2 períodes
addicionals de 12 mesos cadascun d’ells.
7. En data 13.01.2022 la Comissió Executiva del CCDL va aprovar definitivament la cessió de
l’adjudicació de l’Acord marc expedient 2019.08 a favor de l’ACM. La formalització data de
27.01.2022.
Respecte de la necessitat municipal
Per Resolució de l’Alcaldia de data 22.12.2017 es va aprovar la contractació amb la mercantil
Servicios Microinformatica SA del subministrament del sistema de videoacta, equips de
gravació i transmissió de dades i el seu manteniment, a l’empara de l’Acord marc objecte de
expedient 2016.01, promogut per l’ACM.
L’objectiu de la contractació era permetre optimitzar el treball del personal administratiu de la
Secretaria municipal en l'elaboració de les actes de les sessions plenàries, a més d'ajudar a
l’àmbit de Comunicació a organitzar els continguts audiovisuals dels Plens i facilitar l'accés de
la premsa als mateixos, permetre a ciutadans i empreses accedir al contingut de les decisions
municipals i oferir nous serveis de societat de la informació
El contracte amb Servicios Microinformática SA es va formalitzar en data 26.01.2018.
A dia, d’avui, l’Acord marc 2016.01 ha perdut la seva vigència i ha estat substituït per l’Acord
marc 2019.08 abans esmentat.
En data 18.03.2022 la tècnica d’Administració General adscrita a la Secretaria municipal va
emetre informe posant de manifest la necessitat de la Corporació de contractar, per un nou
període de temps, el servei de manteniment del sistema de videoacta i dels equips de gravació

Sergi Ribas Beltrán
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4. La Comissió Executiva del CCDL, en sessió de 29.04.2021, va adjudicar l’Acord marc de
subministrament de sistemes de videoactes, equips de gravació i transmissió d’actes i el seu
manteniment, segons el seu ordre classificatori a les empreses que es detallen seguidament:
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i transmissió de dades, adquirits per l’Ajuntament de Sant Celoni l’any 2018, així com una
ampliació de l’espai d’allotjament d’informació al núvol.
Per aquest motiu, per Resolució de l’Alcaldia de data 23.03.2022 es va aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament de Sant Celoni a l’Acord marc de subministrament de sistemes de videoactes,
equips de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (expedient 2019.08), que promou l’ACM.
La clàusula 40.A del PCAP estableix que els òrgans de contractació de les entitats
destinatàries aprovaran unes condicions específiques d’execució on constaran, entre d’altres,
les prestacions objecte del contracte basat i el nombre d’unitats dels béns a subministrar o
característiques del servei. Aquestes condicions acompanyaran la petició de contracte basat
que s’enviarà a les empreses seleccionades.

02/05/2022 Alcalde

La clàusula 10 del PCAP indica que, en relació als serveis de manteniment, existeixen raons
d’incompatibilitat tècnica que fan que les empreses que han proveït els béns hagin de prestar,
amb exclusivitat, el servei de manteniment.
Com s’ha dit, l’Ajuntament de Sant Celoni va contractar amb Servicios Microinformática SA
l’adquisició del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió de dades i el seu
manteniment, a l’empara de l’Acord marc 2016.01 de l’ACM. I, atès que el nou Acord marc
2019.08 no és susceptible de ser dividit en lots que permetin contractar separadament el servei
de manteniment i el subministrament d’allotjament al núvol, es proposa la contractació amb
Servicios Microinformàtica SA del servei i el subministrament indicats, d’acord amb les
condicions específiques d’execució següents:
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’EXECUCIÓ DE L’ENCÀRREC DE SUBMINISTRAMENT
D’ALLOTJAMENT D’INFORMACIÓ AL NÚVOL I DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL SISTEMA DE
VIDEOACTES, EQUIPS DE GRAVACIÓ I TRANSMISSIÓ D’ACTES, A L’EMPARA DE L’ACORD MARC
DE L’ACM (EXPEDIENT 2019.08)

Raül García Ramírez

Signatura 2 de 2

1. OBJECTE DE L’ENCÀRREC
Són objecte del present contracte basat les prestacions 17, 18 i 20 de l’Acord marc de subministrament de
sistemes de videoactes, equips de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a
les entitats locals de Catalunya que promou l’Associació Catalana de Municipis (en endavant ACM),
objecte de l’expedient 2019.08, i els complements 11.b i 19 de l’oferta presentada per la mercantil
Servicios Microinformática SA (en endavant SEMIC) a la licitació de l’Acord marc:
-

Prestació 17. Subministrament d’allotjament al núvol (per TB)
Prestació 18. Servei de manteniment sistema complert
Prestació 20. Servei de manteniment software de retransmissió en directe
Complement 11.b. Manteniment del portal membres òrgans col·legiats
Complement 19. Ampliació 5 Gb transferència mensual servidor Cloud

2. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

Prestació / Complement
Subministrament d’allotjament al núvol (per TB)
Serveis de manteniment sistema complert
Serveis de manteniment software de retransmissió en
directe
Manteniment del portal membres òrgans col·legiats
Ampliació 5 Gb transferència mensual servidor Cloud

Preu
sense IVA
50 €/mes
190 €/mes

48
48

Total
sense IVA
2.400 €
9.120 €

116 €/mes

48

5.568 €

25 €/mes
132 €/mes

48
48

1.200 €
6.336 €

Mesos

Sergi Ribas Beltrán

Signatura 1 de 2

29/04/2022 Secretari

D’acord amb els preus unitaris oferts per SEMIC en la licitació de l’Acord marc 2019.08, el pressupost
màxim de licitació d’aquesta contractació ascendeix a la quantitat de 29.795,04 €, IVA inclòs (base
imposable de 24.624 € + 21% d’IVA), amb el següent desglossament:
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Total

24.624 €

La despesa d’aquesta contractació s’imputarà a l’aplicació pressupostària 01.920A0.21300 del pressupost
de la Corporació per a 2022 i dels posteriors exercicis pressupostaris.
3. DURADA DEL CONTRACTE BASAT
S’estableix un termini de durada del contracte basat de 4 anys, a comptar des de l’endemà de la seva
formalització.
4. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
D’entre les empreses seleccionades en l’Acord marc, s’ha escollit al segon classificat (SEMIC) com a
destinatària del contracte basat. Les raons que justifiquen l’elecció estan exposades en l’informe tècnic.
Prèviament a l’inici de la tramitació del contracte basat, l’Ajuntament de Sant Celoni ha consultat amb
SEMIC la seva viabilitat.

02/05/2022 Alcalde

L’acord d’aprovació de l’inici de la contractació que s’acordi per l’òrgan competent, es notificarà a SEMIC,
que haurà de respondre a la petició de contracte basat en un termini màxim de 5 dies hàbils; en el supòsit
que no ho faci, s’entendrà que desisteix de participar-hi.
Així mateix, en resposta a la sol·licitud de contracte basat, SEMIC haurà d’acompanyar la seva proposició
econòmica amb una declaració responsable relativa al manteniment de les condicions d’aptitud i capacitat
per contractar, en els termes dels articles 65 i 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), i segons el model de l’annex 5 del Plec de clàusules administratives particulars
regulador de la contractació.
L’acord d’adjudicació es notificarà a SEMIC i es publicarà al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Sant
Celoni.
L’execució del contracte basat podrà iniciar-se una vegada hagi estat adjudicat per l’Ajuntament de Sant
Celoni, atès que d’acord amb l’article 36.3 de la LCSP el contracte s’entén perfeccionat amb la seva
adjudicació.

Raül García Ramírez

Signatura 2 de 2

5. GARANTIA DEFINITIVA
No s’estableix l’obligatorietat de dipositar cap garantia definitiva.
6. TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE
D’acord amb la clàusula 52 del PCAP el termini de garantia del contracte és d’un mes des de la data de
finalització del servei prestat.
7. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
La persona responsable del seguiment de l’encàrrec serà el secretari de l’Ajuntament Sant Celoni, Sr.
Sergi Ribas Beltran, qui actuarà com a interlocutor amb l’empresa adjudicatària.

L’Ajuntament de Sant Celoni abonarà a SEMIC, amb caràcter mensual, l’import del servei prestat, amb
càrrec a la partida abans esmentada del pressupost municipal, prèvia presentació de la corresponent
factura electrònica. El pagament es realitzarà dins els terminis fixats per l’article 198 de la LCSP, amb
informe favorable del responsable del contracte.

Fonaments de Dret:
-

Plec de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques aprovats
en data 10.12.2020 per Resolució de la Presidència del CCDL, que regulen l’Acord marc
de subministrament de sistemes de videoactes, equips de gravació i transmissió d’actes
i el seu manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient
2019.08)

Sergi Ribas Beltrán

Signatura 1 de 2

29/04/2022 Secretari

8. PAGAMENT DEL PREU
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-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, articles 219 a 222 en
relació als Acords marc.

A proposta de l’alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
1. Iniciar expedient administratiu per a la contractació del subministrament d’allotjament
d’informació al núvol i del servei de manteniment del sistema de videoactes, equips de gravació
i transmissió d’actes, a l’empara de l’Acord marc de subministrament de sistemes de
videoactes, equips de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, que promou l’Associació Catalana de Municipis, objecte de
l’expedient 2019.08.
2. Aprovar les condicions específiques d’execució de l’encàrrec de provisió del subministrament
i del servei, redactades per la tècnica d’Administració General, abans transcrites.

5. Autoritzar la despesa de 5.586,57 € (corresponent als mesos d’abril a desembre de 2022)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.920A0.21300 del pressupost de la Corporació per a
2022, quedant supeditada l’autorització de la resta de la despesa a l’existència de crèdit en la
mateixa partida pressupostària per als següents exercicis pressupostaris, pels imports que
s’indiquen:
Any 2023 (any sencer)
Any 2024 (any sencer)
Any 2025 (any sencer)
Any 2026 (tres primers mesos)

7.448,76 €
7.448,76 €
7.448,76 €
1.862,19 €

7. ESMENAR LES ERRADES ARITMÈTIQUES I ECONÒMIQUES DETECTADES EN L’ACTA
DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ADOPTAT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
DIA 05.09.2019, RELATIU A L’IMPORT DEL RETORN DE GARANTIA DEFINITIVA A
ROMAUTO PER L’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE ELÈCTRIC NISSAN LEAF 5P 40 KWH
ACENTA, DE L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA.
1. La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 05.09.2019, va aprovar, entre d’altres,
la contractació amb l’empresa ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL (CIF B08633950) del
subministrament, en la modalitat de compra, d’un vehicle elèctric Nissan LEAF 5p 40 KWh
Acenta amb el subministrament del carregador vinculat, per un import de TRENTA-UN MIL
NOU-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS, IVA INCLÒS (Base imposable:
26.365,600 € més 5.536,78 € en concepte d’IVA 21%), en el marc de l’Acord marc de mobilitat
sostenible” del Consorci Català pel Desenvolupament Local.
La Junta de Govern Local va acordar requerir a ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL,
amb CIF B08633950 la constitució d’una garantia definitiva per una quantitat equivalent al 5%
de l’import d’adjudicació, 1.595,12 euros.
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0 Sant Celoni • NIF. P-0820100 F

Raül García Ramírez

4. Atorgar Servicios Microinformática SA un termini de 5 dies hàbils, a comptar des de l’endemà
de la notificació del present acord, per respondre a la petició de pressupost, el qual
s’acompanyarà amb una declaració responsable del manteniment de les condicions d’aptitud i
capacitat per contractar, en els termes dels articles 65 i 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, segons el model de l’annex 5 del Plec de clàusules
administratives particulars regulador de la contractació.

Sergi Ribas Beltrán

Signatura 1 de 2

29/04/2022 Secretari

Signatura 2 de 2

02/05/2022 Alcalde

3. Sol·licitar pressupost a Servicios Microinformática SA, amb CIF A-25027145, per al
subministrament d’allotjament d’informació al núvol i del servei de manteniment del sistema de
videoactes, equips de gravació i transmissió d’actes, d’acord amb les condicions específiques
d’execució.

En data 26.09.2019, ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL, amb CIF B08633950 va
dipositar a la Tresoreria municipal l’import de 1.595,12 euros en concepte de garantia.
2. El dia 16.09.2021, amb entrada 2021/15122, el Sr. Enric Romagosa Lluch, DNI 46135374L,
actuant en representació de ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL, amb CIF B08633950
va sol·licitar el retorn de garantia definitiva dipositada a la Tresoreria municipal arran de
l’adquisició del vehicle elèctric Nissan Leaf en qüestió per import de 1.595,12 euros.
Amb data 26.01.22, amb entrada 2022/1084, el Sr. Enric Romagosa Lluch, DNI 46135374L,
actuant en representació de ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL ha tornat a sol·licitar el
retorn de la garantia definitiva del mateix vehicle, adjuntant escriptura de poders al seu favor.

Raül García Ramírez

L’esmentat vehicle va ser rebut per l’Ajuntament cap a finals de desembre de 2019 i el
carregador vinculat va ser lliurat amb anterioritat al mes de març de 2020, i per tant ha finalitzat
el termini de garantia. Durant tot el període de garantia no s’han detectat defectes per la qual
cosa s’informa favorablement la devolució a ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL de la
garantia definitiva per import de 1.595,12 euros.
Consta a l’expedient informe favorable al retorn de la garantia definitiva emès pel Sotsinspector
de la Policia Local de data 28 de gener de 2022 així com de la Tresorera municipal de 9 de
març de 2022 en el qual esmenta que la quantitat a retornar és 1.595,12€.
Posteriorment, es comprova que hi ha una errada econòmica en la proposta aprovada per la
Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 05.09.2019 esmentada anteriorment. On diu
que es va acordar requerir a ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL, amb CIF B08633950
la constitució d’una garantia definitiva per una quantitat equivalent al 5% de l’import
d’adjudicació, 1.595,12 euros, ha de dir: 1.595,20 euros.
Així mateix on diu que en data 26.09.2019, ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL, amb
CIF B08633950 va dipositar a la Tresoreria municipal l’import de 1.595,12 euros en concepte
de garantia, ha de dir: 1.595,20 euros.
Igualment, on diu que el dia 16.09.2021, amb entrada 2021/15122, el Sr. Enric Romagosa
Lluch, DNI 46135374L, actuant en representació de ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS,
SL, amb CIF B08633950 va sol·licitar el retorn de garantia definitiva dipositada a la Tresoreria
municipal arran de l’adquisició del vehicle elèctric Nissan Leaf en qüestió per import de
1.595,12 euros, ha de dir: 1.595,20 euros.
De la mateixa manera, on diu que l’esmentat vehicle va ser rebut per l’Ajuntament cap a finals
de desembre de 2019 i el carregador vinculat va ser lliurat amb anterioritat al mes de març de
2020, i per tant ha finalitzat el termini de garantia. Durant tot el període de garantia no s’han
detectat defectes per la qual cosa s’informa favorablement la devolució a ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS, SL de la garantia definitiva per import de 1.595,12 euros, ha de dir
1.595,20 euros.
També on diu que consta a l’expedient informe favorable al retorn de la garantia definitiva emès
pel sotsinspector de la Policia Local de data 28 de gener de 2022 així com de la tresorera
municipal de 9 de març de 2022 en el qual esmenta que la quantitat a retornar és 1.595,12€, ha
de dir 1595,20 euros.

Sergi Ribas Beltrán
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29/04/2022 Secretari

Signatura 2 de 2

02/05/2022 Alcalde

Segons el PPT de l’Acord marc, el vehicle adquirit està inclòs en lot 1, sublot 1.1. (turisme
elèctric amb el subministrament del carregador vinculat) i segons la clàusula 41 del PCAP,
formalitzat els contractes basats dels los 1 i 2de compra de vehicles i motocicletes, i un cop a
les entitats destinatàries se’ls hagi lliurat els vehicles, començarà a comptar el període de
garantia que, d’acord amb el que estableix l’article 222.3 del TRLCSP i la clàusula trentasisena, és de dos anys.
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Fonaments de Dret:
- Clàusula 41 del Plec de clàusules administratives particulars que regula l’Acord marc de
mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2016.02) que
preveu que formalitzat el contracte basat, i un cop a les entitats destinatàries se’ls hagi lliurat
els vehicles, començarà a comptar el període de garantia que, d’acord amb el que estableix
l’article 222.3 del TRLCSP i la clàusula trenta-sisena, és de dos anys.
- L’article 65.2 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques d’acord
amb el qual la devolució de la garantia definitiva correspon a l’òrgan de contractació, en aquest
cas, la Junta de Govern Local.
La regidora de l’àrea de Seguretat Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:

Raül García Ramírez
29/04/2022 Secretari
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02/05/2022 Alcalde

1. Esmenar les errades aritmètiques i econòmiques detectades en l’acta de l’acord de la
Junta de Govern Local adoptat en sessió ordinària del dia 05.09.2019, relatiu a la
contractació de ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL., amb el sentit següent:


On diu que es va acordar requerir a ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL,
amb CIF B08633950 la constitució d’una garantia definitiva per una quantitat
equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, 1.595,12 euros, ha de dir: 1.595,20
euros.



On diu que en data 26.09.2019, ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL,
amb CIF B08633950 va dipositar a la Tresoreria municipal l’import de 1.595,12
euros en concepte de garantia, ha de dir: 1.595,20 euros.



Igualment, on diu que el dia 16.09.2021, amb entrada 2021/15122, el Sr. Enric
Romagosa Lluch, DNI 46135374L, actuant en representació de ROMAUTO
GRUP CONCESSIONARIS, SL, amb CIF B08633950 va sol·licitar el retorn de
garantia definitiva dipositada a la Tresoreria municipal arran de l’adquisició del
vehicle elèctric Nissan Leaf en qüestió per import de 1.595,12 euros, ha de dir:
1.595,20 euros.



De la mateixa manera, on diu que l’esmentat vehicle va ser rebut per
l’Ajuntament cap a finals de desembre de 2019 i el carregador vinculat va ser
lliurat amb anterioritat al mes de març de 2020, i per tant ha finalitzat el termini
de garantia. Durant tot el període de garantia no s’han detectat defectes per la
qual cosa s’informa favorablement la devolució a ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS, SL de la garantia definitiva per import de 1.595,12 euros,
ha de dir 1.595,20 euros.



També on diu que consta a l’expedient informe favorable al retorn de la garantia
definitiva emès pel Sotsinspector de la Policia Local de data 28 de gener de
2022 així com de la Tresorera municipal de 9 de març de 2022 en el qual
esmenta que la quantitat a retornar és 1.595,12€, ha de dir 1595,20 euros.

2. Per tant, s’ha de retornar a ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL, amb CIF
B08633950 la garantia definitiva d’import 1.595,20 €, dipositada en efectiu amb el
motiu de l’adjudicació del contracte.
3. Notificar aquest acord a la mercantil amb expressió dels recursos a què tingui dret.

Sergi Ribas Beltrán

Signatura 1 de 2

De conformitat amb l’article 113.1.d) del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
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locals, aquest assumpte és retirat de l’ordre del dia i deixat sobre la taula per a un major
estudi, a proposta del Sr. Alcalde i acceptada pels diferents membres de la Junta de
Govern Local.
8. DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE CANVI D’ÚS DE LOCAL A
HABITATGE I OBRES DE REFORMA PER MATERIALITZAR AQUEST CANVI D’ÚS AL
CARRER MAJOR, NÚM. 161 BAIXOS DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-3/22 (2022/224).
De conformitat amb allò previst a l’article 76 LRBRL, en relació amb el 96 ROF, el regidor Sr.
Ernest Vilà Pladevall (JuntsXCat) s’abstingué de participar en la deliberació i votació d’aquest
assumpte, abandonant la Sala de Sessions mentre es discuteix i vota el present assumpte, per
concórrer una de les causes a les que es refereix la legislació de Règim Jurídic del Sector
Públic.
Vista la sol·licitud i la documentació que l’acompanya per a l’obtenció de llicència de canvi d’ús
de local a habitatge i obres de reforma per materialitzar aquest canvi d’ús a carrer Major, núm.
161 baixos de Sant Celoni, a nom de Carme Nicolau Pou.

Raül García Ramírez
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La documentació ha estat valorada per l’arquitecta municipal i consta a l’expedient informe
desfavorable de 8 d’abril de 2022 en virtut de les consideracions següents:
“ 1. Les obres, d’acord amb la descripció que en fa el projecte consisteixen en la reforma i canvi d’ús
d’un local a habitatge al carrer Major, 161, de Sant Celoni. Part de la intervenció correspon a
l’enderroc total d’una coberta i la reconstrucció del forjat amb una geometria i sistema estructural
diferent, tot en un edifici catalogat parcialment per que fa a la façana i integralment com a possible
element constitutiu de la muralla d’acord amb l’article 233 de les normes urbanístiques.
Respecte del règim aplicable
2. D'acord amb l’article 187 i següents del TRLUC i l'ordenança d’obres i activitats Sant Celoni, el
règim aplicable és el de llicència urbanística.
Respecte de la suficiència formal de la documentació
3. D'acord amb l'ordenança d’obres i activitats Sant Celoni, que determina la documentació mínima a
aportar en la sol·licitud de llicències urbanístiques, amb la sol·licitud de llicències urbanístiques i
d'acord amb l'abast de les obres sol·licitades consta tota la documentació requerida.
Respecte de les normes urbanístiques i el planejament
4. D'acord amb el Text Refós de la Revisió del Pla Municipal d'Ordenació de Sant Celoni el sòl sobre
el que es volen realitzar obres:
Classificació: Urbà
Qualificació: Zona 1. Nucli Antic
5. Les obres previstes semblen complir les condicions fixades per la normativa considerant el grau i
l’abast de les mateixes.

29/04/2022 Secretari

6. Atesa la catalogació de l’edifici a nivell parcial convindria definir correctament el tractament de la
façana al carrer Major i a la plaça del Bestiar, definint materials emprats, colors i característiques de
forma que s’adeqüin a l’article 230 de les normes urbanístiques, amb una definició més precisa que
“una neteja de la façana”.
En la documentació gràfica i escrita que consta a l’expedient no es defineixen expressament els
materials i acabats de façanes, però del que es pot deduir de l’estat d’amidaments i algunes parts de
la documentació gràfica la fusteria seria d’alumini, es modifica una de les obertures de la façana
catalogada i no s’especifiquen els materials de revestiment més enllà d’un “arrebossat arremolinat”.
No es pot informar el projecte sense la definició d’aquests paràmetres.
Donada aquesta catalogació un cop esmenada la documentació caldrà l’informe del tècnic municipal
de cultura.

Sergi Ribas Beltrán
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7. Pel que fa al compliment del D141/2012 el document entrat Aporta un nou plànol, 07 Habitabilitat.
Revisada la documentació que consta a l’expedient cal informar que:
8. Pel que fa a la pàgina 28 de la memòria hi ha un apartat “2.4 Compliment del Decret d’Habitabilitat”
en el que es resumeixen les característiques de l’habitatge resultant amb fortes imprecisions encara
pendents d’esmenar:
- Consten dues superfícies útils, 73,05m2 i 61,62m2.
- S’indica un programa funcional que no coincideix amb el dibuixat, en concret es diu que estarà format
per Estar-Menjador, Cuina, tres Habitacions, dues zones de pas i una cambra higiènica, i en la part
gràfica del projecte es pot comprovar que està format per Estar-Menjador-Cuina, Una habitació, Una
cambra higiènica, una estança auxiliar i un distribuïdor/rebedor.
9. Pel que fa les fitxes justificatives no són més que una eina de comprovació i check-list del projecte.
10. Revisada tota la documentació disponible i d’acord amb el Decret 141/2012 en resulta:
10.1 La intervenció correspon a una del Grup C de l’Annex, per tant l’annex aplicable és l’Annex
1 amb l’excepció de l’apartat 2.2.1 i que l’alçada mínima lliure pot ser de 2,40 metres.
10.2 No s’inclouen totes les dades que requereix l’article 3 del D141/2012, en concret manca la
demostració gràfica dels paràmetres amb les cotes i indicacions necessàries per poder realitzar
les comprovacions.

Raül García Ramírez
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10.3 No es compleixen les condicions de la definició de llums directes de l’apartat 1, pel que fa a
l’espai d’ús comú, ja que manca que qualsevol punt de la seva obertura obligatòria a l’exterior ha
de tenir la visió, dins d’un angle de 90º la bisectriu del qual sigui perpendicular a la façana, d’un
segment horitzontal de 3 m situat paral·lelament a la façana a una distància de 3 m
10.4 No es pot comprovar si es compleix la condició de façana mínima per manca de cotes
suficients per fer la comprovació.
10.5 Manca la comprovació gràfica per comprovar la dimensió del contacte de la sala amb la
façana.
10.6 No es compleixen les condicions de ventilació i il·luminació de la sala-menjadorcuina, no
consta la superfície de ventilació/il·luminació de que disposa, però feta la comprovació amb les
dades disponibles:
Superfície estança: 29,86m2 / 8 = 3,73m2
Superfície finestral: 1,46x1,26 = 2,94m2 no compleix.
La porta de la sala no es computable atès que no compleix les condicions indicades a les
definicions de l’apartat 1 de l’annex 1.
10.7 S’indica l’espai d’estenedor d’acord amb l’apartat 3.13 del D141/2012, però interfereix les
llums directes de l’obertura necessària per a la il·luminació exigida a l’espai comú.
10.8 No consten totes les dotacions indicades a l’apartat 3.15 del D141/2012.

Respecte de les condicions de protecció contra incendis
12. S’ha verificat que el tècnic redactor és competent en la matèria, però no s’ha pogut verificar si
el projecte presentat compleix o no compleix amb les determinacions de la normativa tècnica
aplicable pel que fa a la protecció d’incendis d’acord amb l’abast de l’actuació per manca de
dades suficients per a aquesta verificació més enllà d’unes fitxes enunciatives.
Respecte de les altres normatives tècniques
13. El redactor indica el compliment de les normatives tècniques aplicables d’acord amb l’abast
de l’actuació, manca una justificació de l’afectació del reforç estructural en la resta de l’edifici.”

Sergi Ribas Beltrán
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Respecte de les condicions d’accessibilitat
11. Per les mateixa raó que en el punt anterior no es pot comprovar si les obres previstes
compleixen les condicions d’accessibilitat d’acord al grau d’intervenció i als usos previstos.
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Tenint en consideració l’anterior, l’arquitecta municipal conclou informar desfavorablement, atès
que no defineix correctament el tractament de la façana al carrer Major i a la plaça del Bestiar i
tampoc es compleixen les condicions mínimes d’habitabilitat del Decret 141/2012 i, així mateix,
també indica que la modificació necessària del projecte per adaptar-lo a la normativa va més
enllà de correccions de detall.
La tècnica d’administració general de l’Àrea de Territori, l’ 11 d’abril de 2022, va emetre
l’informe jurídic respecte la tramitació de la llicència, que conclou informar desfavorablement.
Fonaments de dret
Atès allò establert al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme (TRLUC), i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei d’urbanisme (RLU), modificat pel Decret 64/2014, de 13 de maig pel qual s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU).
Vist allò establert a l'Ordenança d’obres i serveis de Sant Celoni.
Atès allò establert a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Raül García Ramírez
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Atès allò establert al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions acordades per l’Alcaldia, en resolució de 17 de juny de 2019.
A proposta de la regidora de l’àrea de Medi Ambient i Territori, per unanimitat, la Junta de
Govern Local ACORDA:
1r.- Denegar a Carme Nicolau Pou llicència urbanística de canvi d’ús de local a habitatge a
carrer Major, núm. 161 baixos, de Sant Celoni, objecte de l’expedient OM-3/22, en base a les
consideracions que s’esgrimeixen a la part expositiva de conformitat amb els informes tècnics
desfavorables emesos al respecte.
2n.- Denegar a Carme Nicolau Pou llicència municipal d’obres per materialitzar el canvi d’ús de
local a habitatge a carrer Major, núm. 161 baixos, de Sant Celoni, objecte de l’expedient OM3/22, en base a les consideracions que s’esgrimeixen a la part expositiva de conformitat amb
els informes tècnics desfavorables emesos al respecte.
3r.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per les llicències anteriors en
aquells casos en què és competent l’Ajuntament.

5è.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi
hagi lloc.
Tot seguit, a proposta del senyor Alcalde i declarat d’urgència amb el vot favorable de
tots els membres de la Junta de Govern Local i, per tant, amb la majoria prevista a l’art.
103.3 de la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta procedeix
a discutir un assumpte no inclòs en l’ordre del dia:

Sergi Ribas Beltrán
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4t.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions de la Taxa de llicències
urbanístiques les aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, en virtut dels acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament
de Sant Celoni en dates 30 d'octubre i 27 de desembre de 2007.
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9. APROVACIÓ DEL DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE NETEJA I GESTIÓ DE RESIDUS ASSOCIADA, DELS EDIFICIS D’US
MUNICIPAL DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA.
La regidoria d’Espai públic, mitjançant Proveïment signat el 01.02.22 ha disposat que s'iniciï un
expedient administratiu per a la contractació del servei de neteja i gestió de residus associada,
dels edificis d’us municipal de Sant Celoni i La Batllòria.
En compliment d’aquesta disposició des de l’àmbit d’Espai Públic s’ha elaborat el Plec de
prescripcions tècniques particulars per a la contractació per la prestació del servei de neteja i
gestió de residus associada, dels edificis d’us municipal de Sant Celoni i La Batllòria així com
aquells que li corresponen per adscripció, com ara els centres d’educació infantil i primària del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que consten a l’annex A del plec de
prescripcions tècniques.
Des de la Secretaria municipal s’ha elaborat el Plec de clàusules administratives particulars que
haurà de regir el contracte, d’acord amb la memòria tècnica justificativa de la necessitat de
contractació redactada per l’Àrea de Territori.

Raül García Ramírez
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El contracte és necessari per al manteniment en correctes condicions de neteja i salubritat de
l’interior dels edificis i equipaments municipals l’exercici de les competència queda justificada
en L'article 84.2 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per la qual s'aprova l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya que entre altres atorga als municipis la competència en el punt: (d)
La regulació i la gestió dels equipaments municipals.
La Secretaria ha emès informe assenyalant la normativa aplicable i el procediment de
contractació a seguir.
La Intervenció de fons ha informat que existeix finançament per fer front a les despeses del
contracte.
En data 17.03.22 el ple de l’Ajuntament de Sant Celoni va aprovar l’expedient per a la
contractació del servei de neteja i gestió de residus associada, dels edificis d’us municipal de
Sant Celoni i La Batllòria juntament amb el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de
clàusules administratives particulars que han de regir la contractació i que consten a
l’expedient.
En data 31.03.22 el ple de l’Ajuntament de Sant Celoni va aprovar la delegació de la
competència en la Junta de Govern Local de tots els acords que s’hagin d’adoptar en
l’expedient per la contractació del servei de neteja i gestió de residus associada, dels edificis
d’us municipal de Sant Celoni i La Batllòria.

El 06.04.22 es va notificar a aquest Ajuntament la interposició de recurs especial en matèria de
contractació per part de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza – ASPEL. El
recurs interposat es fonamenta en, segons estableix el recurrent, en el fet que s’han detectat en
els plecs que regeixen aquest contracte “clàusules que vulneren la normativa legal aplicable i
que son lesives als drets i interessos dels seus associats”.
EL 08.04.22 es van emetre l’informe tècnic i l’informe jurídic valorant el recurs interposat. En
aquest últim es va proposar el desistiment del procediment de contractació i l’inici d’un de nou
en el qual es corregeixin els errors impugnats pel recurs especial en materia de contractació i
reconeguts pel propi informe.

Sergi Ribas Beltrán
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El 23.03.22 es va publicar al perfil del contractant l’anunci de licitació d’aquest contracte que,
en la seva condició de contracte harmonitzat també va ser publicat al DOUE.
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Fonaments de Dret:
Tal com recull l’Informe de Secretaria, i d’acord amb l’article 22 de la LCSP, atès que el valor
estimat del contracte ascendeix a la quantitat de 2.844.082,44 € (IVA no inclòs), el contracte
està subjecte a regulació harmonitzada.
D’altra banda, l’article 100 de la LCSP regula el Pressupost base de licitació i el defineix com el
límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació,
inclòs l’Impost sobre el valor afegit, tret de disposició en contrari.
De conformitat amb l’Informe de Secretaria, el contracte es tramitarà, de manera ordinària, pel
procediment obert que estableix l’article 156 de la LCSP, de manera que tot empresari
interessat podrà presentar una proposició.
L’anunci de licitació del contracte precisarà de la publicació al DOUE i al perfil del contractant
de l’Ajuntament. Els sobres es presentaran dins el termini de 15 dies naturals següents a la
data de tramesa de l’anunci a l’Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats Europees,
d’acord amb els terminis que estableix l’article 156.2 i 3 LCSP i vista la publicació al BOE de
l’anunci d’informació prèvia del contracte.

Raül García Ramírez

D’acord també amb l’Informe de Secretaria l’òrgan competent en aquest expedient és el Ple de
l’Ajuntament atès que la durada total del contracte, pròrrogues incloses, és superior als quatre
anys però la competència ha estat delegada en la Junta de govern local en data 31.03.22
Pel que fa al recurs especial en matèria de contractació interposat per ASPEL, aquest es
fonamenta en “la Falta de concreció i inidoneïtat dels paràmetres empleats per a valorar els
criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor.” Suposant això, a criteri del recurrent,
“vulneració dels principis d’igualtat i transparència consagrats a la LCSP”. Aquesta consideració
es basa, en primer lloc en el redactat amb el que conclou el primer paràgraf de la definició dels
criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor -clàusula 12 del PCAP-. La frase en qüestió,
assenyalada pel recurrent, transcrita literalment és “Per a l’avaluació dels criteris que depenen
d’un judici de valor s’observaran les regles que per a cada cas s’indica a continuació, sens
perjudici d’aquelles altres consideracions que, en funció de la concreta formulació de les
ofertes, siguin necessàries realitzar pels responsables de la valoració per tal de determinar la
puntuació de les ofertes.”
Aquesta matisació final, tal com l’anomena el recurrent en el seu escrit, implicaria que l’òrgan
de contractació podria reinterpretar els criteris de valoració definits en el plec, a la vista de les
ofertes presentades. Òbviament no resulta admissible que l’òrgan de contractació pugui valorar
qüestions diferents de les definides en el criteri de valoració contingut en el Plec i en cap cas el
sentit d’aquest redactat és conferir una llibertat il·limitada a l’òrgan de contractació alhora de
valorar les ofertes presentades. La finalitat d’aquest redactat és poder contemplar els diferents
formats que puguin tenir les memòries i projectes presentats pels licitadors, entenen la
complexitat i extensió de la matèria, però sempre dins del context dels criteris de valoració que
la pròpia clàusula explicita més endavant.
Valorada la interpretació que en fa el recurrent, entenem que, efectivament, el redactat
d’aquest paràgraf pot resultar poc afortunat però també considerem que no és suficient per a
considerar que els plecs són contraris als principis consagrats per la LCSP. Sí ho seria una
eventual valoració arbitraria de les propostes presentades per les empreses licitadores que
s’emparés en aquesta matisació o una formulació de les regles de valoració d’aquests criteris
que explicités la llibertat il·limitada de la Mesa de contractació per emetre el seu judici sobre
aquests criteris d’adjudicació. Cap dels dos extrems concorre en el cas que ens ocupa.

Sergi Ribas Beltrán
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L’esmentat anunci de licitació es publicarà, com s’ha dit, en el perfil del contractant i en ell
s’indicarà la data de tramesa de l’anunci de licitació al DOUE.

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

ace7f0e2316549288ceed46cfd71feef001

Url de validació

https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

En segon lloc, l’associació ASPEL considera que “la introducció d’una fórmula matemàtica per
a valorar els criteris sotmesos a judici de valor resulta qüestionable en quant, per la seva pròpia
definició, aquest tipus de criteris no son susceptibles de valoració automàtica mitjançant
l’aplicació de fórmules”.
Entenem que aquí existeix una confusió entre el fet que els criteris que depenen d’un judici de
valor no puguin ser valorats mitjançant una fórmula matemàtica, extrem que no es discuteix en
aquest informe, i la fórmula de ponderació que estableix el plec impugnat d’aquests mateixos
criteris que depenen d’un judici de valor.
Tal com estableix la Resolució nº89/2019 de 21 de març del Tribunal Administratiu de Recursos
Contractuals de la Junta d’Andalusia, resolució citada per la part recurrent, els criteris que
depenen d’un judici de valor es refereixen a qüestions que no poden ser avaluades aplicant
processos predeterminables. És a dir l’apreciació d’aquests criteris, no pot ser arbitraria però
tampoc matemàtica.
El plec impugnat no preveu que aquests criteris siguin valorats de forma matemàtica sinó que
contempla uns criteris definits per tal que sigui el personal tècnic competent el que, a la llum
dels criteris establerts, valori les propostes presentades aplicant el seu criteri professional que
haurà d’estar degudament justificat en el seu informe.

Raül García Ramírez

Tot i així, analitzat el recurs d’ASPEL i les resolucions dels diferents Tribunals administratius
centrals al respecte, s’ha detectat que, efectivament, la doctrina i la jurisprudència consideren
que la utilització de fórmules matemàtiques per a ponderar i classificar de forma relativa les
valoracions tècniques no es correspon amb l’article 145.5 de la LCSP, lletres b i c. En aquest
sentit, la resolució 1352/2019 de 25 de novembre, entre d’altres, considera que la
proporcionalitat en la valoració de les propostes “no s’assoleix amb l’aplicació d’una fórmula
com la introduïda per l’òrgan de contractació. Així, per a facilitar la comprensió d’aquesta
conclusió, i en termes de mera hipòtesis, si solament es formulen dues propostes vàlides,
obtenint una valoració judici tècnic de 25 i 30 punts respectivament, resulta clarament
desproporcionat l’atorgament d’unes puntuacions finals de 0 i 49 punts, doncs no es reflecteix
de cap manera l’autèntic valor o qualitat dels projectes presentats”.
Aplicant les conclusions del tribunal al cas que ens ocupa, efectivament ens podríem trobar en
una situació equivalent en aquest procediment de contractació si es presentessin quatre o més
ofertes vàlides.
En tercer lloc, més enllà de la fórmula de ponderació, l’associació que impugna els plecs
aprovats per aquest Ajuntament, considera respecte a la valoració dels criteris sotmesos a
judici de valor que “ni en la definició general dels criteris, ni en el contingut particular prevists
per a cada un d’ells, es detallen els paràmetres que l’òrgan de contractació aplicarà per a
determinar la posició que correspondrà a cada oferta, el que impedeix als potencials licitadors
conèixer ab initio quins dels aspectes a incloure en la seva proposició tindran més rellevància,
als efecte de tractar de col·locar la seva oferta en una posició susceptible d’adquirir una millor
puntuació.”
Entén el recurrent que aquesta circumstància atorga a l’òrgan de contractació un marge de
discrecionalitat il·limitat en la valoració de les ofertes. Cal dir que cadascun dels criteris
sotmesos a judici de valor venen acompanyats d’una explicació d’aquells aspectes que ha de
contemplar la proposta presentada per cada licitador tal com a continuació es reprodueix:

Sergi Ribas Beltrán

Signatura 1 de 2

29/04/2022 Secretari

Signatura 2 de 2

02/05/2022 Alcalde

És un cop fet aquesta avaluació tècnica mitjançant un judici de valor justificat que es procedeix
a aplicar una fórmula que no avalua sinó que pondera i que en cap cas entra en contradicció ni
desvirtua l’anàlisi tècnic precedent.
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•

Apartat 1: Qualitat tècnica del servei K1 = 5

L’elecció d’aquest criteri respon al fet de poder avaluar la proposta del servei ofertat pels
licitadors a nivell de qualitat i eficiència, així com la concreció i especificitat d’aquest pel
municipi de Sant Celoni.
Atès la complexitat del servei i els objectius generals del contracte es valorarà que el licitador
presenti una proposta del servei que contempli:
- Una definició clara dels objectius de qualitat dels diferents serveis i del pla de treball.
- Un dimensionament correcte dels serveis en relació a les freqüències i rendiments de cada
tipus de servei.
- Un projecte tècnic adequat en relació a la definició, claredat, coherència, documentació
gràfica i tots els aspectes que facilitin una millor qualitat dels serveis.
També es valorarà la capacitat de concreció, síntesi, bona redacció i presentació.
Aquesta proposta ha de tenir una extensió màxima de 40 pàgines, en format de foli DIN-A4 i
amb una font similar a Arial 11. No es valoraran les pàgines més enllà del nombre de pàgines
establert.

Raül García Ramírez
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•

Apartat 2: Control de qualitat del servei K2 = 3

L’elecció d’aquest criteri respon al fet de poder avaluar la proposta del control que es farà sobre
el servei i que assegurarà la qualitat d’aquest.
Es valorarà el sistema de control de la qualitat proposat, sistemàtica de controls presencials i
d’execució del servei, valoració dels usuaris, etc.
- Models d’informe del servei: anuals i mensuals dels edificis i equipaments.
- Models de registre de seguiment diari de la neteja
- Model de registre de les hores i tasques efectuades per netejadors i/o especialistes
- Altres
Aquesta proposta ha de tenir una extensió màxima de 10 pàgines, en format de foli DIN-A4 i
amb una font similar a Arial 11. No es valoraran les pàgines més enllà del nombre de pàgines
establert.
•

Apartat 3: Coordinació i supervisió del servei K3= 2

L’elecció d’aquest criteri respon al fet de poder avaluar la proposta de coordinació i supervisió
del servei que ha de permetre assegurar una bona qualitat d’aquest.

Aquesta proposta ha de tenir una extensió màxima de 5 pàgines, en format de foli DIN-A4 i
amb una font similar a Arial 11. No es valoraran les pàgines més enllà del nombre de pàgines
establert.
Tal com explica l’informe tècnic redactat pel coordinador d’Espai públic en la seva consideració
quarta, el sistema de valoració plantejat pel plec es basa en la concurrència competitiva a
partir de la qual els licitadors son valorats en base a una comparació entre ells. Per tant, atès
aquest sistema de valoració i plantejats els paràmetres d’avaluació de cadascun dels criteris

Sergi Ribas Beltrán
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Es valorarà que la sistemàtica de coordinació i supervisió garanteixi la bona comunicació
Ajuntament – empresa així com el compliment de la programació del servei. Es valorarà també
el temps de resposta, protocol i mitjans per atendre peticions de serveis extraordinaris,
urgències i emergències
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anteriorment reproduïts, s’entén que la classificació de les propostes presentades i la
subsegüent puntuació obtinguda es derivarà de comparar -o fer competir- a les diferents
propostes tècniques sota els paràmetres establerts per a cada criteri de valoració.
D’aquesta forma, i a tall d’exemple, el licitador que pretengui obtenir la màxima puntuació per a
l’apartat 1: qualitat tècnica del servei, sap que ha de presentar la millor proposta de tots els
licitadors sota els paràmetres que se li han fixat en el plec.
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Amb aquest sistema es busquen dues virtuts: d’una banda l’excel·lència en el servei que deriva
d’aquesta fórmula de concurrència competitiva. De tal forma que el licitador que vulgui obtenir
la màxima puntuació no només ha de presentar una molt bona proposta sinó que ha de ser la
millor. D’altra banda, al contrari del que presumeix l’associació recurrent, no es pretén que el
sistema d’avaluació sigui més arbitrari i menys transparent sinó tot el contrari: L’informe en el
qual es formulin les puntuacions atorgades a cada oferta hauria de no simplement justificar per
que l’oferta A rep una determinada puntuació i l’oferta B una altra; sinó que hauria de justificar
perquè l’oferta A es considera millor que la B. Aquesta obligació auto imposada d’acarar unes
propostes amb les altres pot redundar en una major transparència.
Tot i així, analitzada la doctrina i la jurisprudència més recent, el qui subscriuen aquest informe,
són conscients que els paràmetres d’avaluació dels criteris que depenen d’un judici de valor no
es corresponen amb les especificacions reiteradament realitzades pels Tribunals administratius
de recursos contractuals, tant el central com els autonòmics. Serveixi a mode d’exemple la
Resolució 61/2022 de 16 de març del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic o la
Resolució 55/2019 de 6 de març que literalment estableix, al respecte de la concreció en tots
els aspectes ponderació dels criteris d’adjudicació “també és aplicable als criteris que depenen
d’un judici de valor, els quals, malgrat la subjectivitat que porten aparellada en la valoració de
les ofertes, han de ser igualment establerts de forma objectiva i respectuosa amb els principis
nuclears de la contractació pública que estableix l’article 145.5 de la LCSP, a fi de la correcta
confecció de les ofertes per les empreses i la posterior aplicació per l’òrgan de contractació en
la seva valoració i puntuació.”
En aquest punt, es reconeix la manca de concreció dels paràmetres per avaluar els criteris que
depenen d’un judici de valor i es considera que concorren causes per a desistir del procediment
de contractació.
D'acord amb l'article 152 de la LCSP, relatiu al desistiment del procediment d'adjudicació per
part de l'Administració, reconeix el desistiment com una de les formes de terminació del
procediment administratiu, particularment, l'apartat 4t del citat precepte determina: "El
desistiment del procediment haurà d'estar fundat en una infracció no esmenable de les normes
de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació, havent de
justificar-se en l'expedient la concurrència de la causa. El desistiment no impedirà la iniciació
immediata d'un procediment de licitació".

Primer. Procedir al desistiment del procediment de contractació del servei de neteja i gestió
de residus associada, dels edificis d’us municipal de Sant Celoni i La Batllòria.
Segon. Publicar el desistiment al perfil del contractant.
Tercer. Requerir a les àrees de Territori i Secretaria perquè procedeixin a elaborar
respectivament la memòria justificativa del contracte, i els plecs de clàusules administratives

Sergi Ribas Beltrán

Signatura 1 de 2

29/04/2022 Secretari

A proposta de l’alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
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particulars, així com qualsevol altre document que hagi de constar a l’expedient segons la
vigent normativa, per tal de poder procedir en el mínim termini possible a una nova licitació.
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en
dono fe.
El secretari
Sergi Ribas Beltrán
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L’alcalde
Raül Garcia Ramírez
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