Acta Junta de govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local nº 13/2020 de data 09/04/2020. Telemàtica via skype.
Ens: Ajuntament de Móra la Nova
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 9 d'abril de 2020
Hora d'inici: 11:00
Hora de finalització: 11:45
Lloc: Sala de Juntes i Comissions
Assistents:
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM)
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM)
Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM)

PRÈVIA APROVACIÓ PER UNANIMITAT DE LA INCORPORACIÓ PER URGÈNCIA DEL
PUNT 4 DE L'ORDRE DEL DIA ES PASSA A LA SEVA DELIBERACIÓ I VOTACIÓ.

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 12/2020 DE DATA 02/04
/2020. TELEMÀTICA VIA SKYPE.
Aprovada l'acta per unanimitat.

SINISTRES
2. APROVACIÓ DE RECLAMACIÓ DE DANYS PER SINISTRE: EXPEDIENT 1/2020
SINISTRE PAVELLÓ D'ESPORTS.
Aprovat per unanimitat.

Fets
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EXPEDIENT NÚM. 01/2020.
NOM I COGNOMS: .../...
EDIFICI: Pavelló d’Esports
SINISTRE. Deformació de tot el parquet del paviment a per la qual cosa caldrà procedir a la
seva reparació.

Es dóna compte de l’expedient de sinistre núm. 01/2020, instruït a conseqüència del
trencament d’una vàlvula de la caldera d’aigua calenta produïda després d’uns treballs fets per
una empresa de manteniment al Pavelló d’Esports el passat 14 de desembre, es va produir la
inundació de la pista d’esports produït la deformació de to el parquet del paviment a per la qual
cosa caldrà procedir a la seva reparació.
Vista la valoració efectuada pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Móra la Nova,
per import de 114.957,66 € corresponen a la retirada i col·locació de paviment de parquet.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 12/02/2020 en que s’acordà:
PRIMER: APROVAR la valoració efectuada pels serveis tècnics municipals de l’
Ajuntament de Móra la Nova, per import de 114.957,66 corresponen a la retirada i
colocació de paviment de parquet
SEGON: TRAMITAR la documentació adient per tal que l'Ajuntament rebi la corresponent
indemnització.
TERCER: NOTIFICAR el present a l’asseguradora de l’edifici del Pavelló d’Esports
(Generali) i al .../... i a la seva asseguradora per llur coneixement i efectes
Vista la notificació de data 03/04/2020 de GENERALI ESPAÑA, S.A. comunicant a l’Ajuntament
l’abonament de 48.524,33 euros en concepte d’indemnització pel sinistre del parquet del
pavelló d’esports nº 1/2020, import rebut de forma efectiva en data 06/04/2020 al compte
corrent de l’Ajuntament.

Fonaments de dret
LLei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local.
Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Articles 1902 i
següents.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER: MOSTRAR LA DISCONFORMITAT en l’import rebut de 48.524,33 € (momés d’un
42% respecte el preu total de reposició del parquet) en relació al sinistre del parquet del pavelló
d’esports nº 1/2020 rebut per la companyia GENERALI ESPAÑA, S.A., ja que es tractava d’un
parquet en perfecte estat, la reposició del qual està valorada en 114.957,66 €, i del que l’
Ajuntament ha estat perjudicat de forma directa.
SEGON: RECLAMAR un import addicional de 12.000 € al ja rebut, i ACCEPTAR una
indemnització total de 60.524,33 € (que suposa un 53% del preu total de reposició).
TERCER: ACCEPTAR que en el cas que es s’abonin els 12.000 € complementaris l’Ajuntament
de Móra la Nova deixarà tancat l’expedient de sinistre 1/2020 i no interposarà cap reclamació
per la via judicial
QUART: TRAMITAR la documentació adient per tal que l'Ajuntament rebi la corresponent
indemnització.
CINQUÈ: NOTIFICAR el present a l’asseguradora de l’edifici del Pavelló d’Esports (Generali) i
al Miquel Roca Burgos i a la seva asseguradora per llur coneixement i efectes.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

URBANISME
3. APROVACIÓ D' EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DEL C. MAJOR, NÚM. 111.
FINALITZACIÓ DELS TREBALLS DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I TREBALLS
PENDENTS D´EXECUTAR
Aprovat per unanimitat.

Fets

L´Ajuntament de Móra la Nova va tenir coneixement que en la nit del dia 14 al 15 de juliol de
2018, es va produir l’ensorrament parcial de la teulada de l’edifici situat al carrer Major, 111 de
Móra la Nova, afectant, inicialment, a l´habitabilitat de tot l´edifici.
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A la vista de l´informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 16/07/2018, la Junta de Govern
Local, en la sessió celebrada el dia 17/07/2018, va prendre l´acord d´iniciar una ordre
d´execució sobre l’edifici del C. Major, núm. 111, amb l´adopció de mesures cautelars
adreçades a garantir la seguretat de les persones residents a l’edifici, consistent en:

Mantenir l’edifici desallotjat fins que els treballs de desenrunament estiguessin finalitzats
i certificats per el tècnic director dels mateixos.
Mantenir desallotjat l’habitatge 2on 1a fins que les obres de reparació haguessin
finalitzat i estiguin certificades per el tècnic director de les mateixes.

així com que es va ordenar l’execució de les obres necessàries per la reparació i consolidació
de la teulada i la reconstrucció de l´interior de l´habitatge més afectat, que era el 2n 1a, prèvia
la presentació de la documentació que a continuació es relaciona, dins dels terminis
assenyalats a l’acord:

Projecte tècnic signat per facultatiu competent,
Nomenament de director d’obra i nomenament de constructor per els treballs de
reparació, consolidació de la teulada i reconstrucció de l’interior de l’habitatge afectat.

Posteriorment, i d’acord amb la documentació presentada a l´Ajuntament fins la data per la
direcció de l´obra nomenada, i a la vista dels treballs realitzats a l´edifici, en data 03/09/2018
els Serveis Tècnics Municipals van informar que ja es podien ocupar els habitatges desallotjats
de les plantes baixa i primera de l´edifici del C. Major, núm. 111, i calia mantenir l´ordre
d´execució en lo relatiu a:

Presentació a l’ajuntament del projecte tècnic signat per facultatiu competent,
nomenament de director d’obra i nomenament de constructor per els treballs de
reparació, consolidació de la teulada i reconstrucció de l’interior de l’habitatge afectat.
Termini màxim 14 dies a partir de la notificació..
Execució de les obres de reparació, consolidació de la teulada i reconstrucció de l’
interior de l’habitatge afectat. Termini màxim 45 dies a partir de la notificació.

I també mantenir la a mesura precautòria, una vegada acabades les actuacions preventives,
de::

Mantenir desallotjat els habitatges 2on 1a i 2on 2a fins que les obres de reparació hagin
finalitzat i estiguin certificades per el tècnic director de les mateixes.

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 04/09/2018, va adoptar l´acord que, en
la part dispositiva, es transcriu a continuació:
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Primer.- Determinar que ja es poden ocupar el habitatges de la planta baixa i primera
del C/Major 111, i que cal mantenir desallotjat els habitatges 2on 1a i 2on 2a fins que
les obres de reparació de la teulada i reconstrucció de l’interior de l’habitatge afectat
hagin finalitzat i estiguin certificades per el tècnic director de les mateixes.
Segon.- Recordar que segons l’ordre d’execució inicialment posada pels treballs de
reparació, consolidació de la teulada i reconstrucció de l’interior de l’habitatge afectat
caldrà aportar a l’Ajuntament projecte tècnic signat per facultatiu competent.
Tercer.- Notificar aquesta acord als propietaris de l’edifici.
.../...
En data 28/02/2020, i núm. RE 715, el Director Tècnic, nomenat per la Comunitat de Propietaris
de l´edifici del C. Major, núm. 111, per l´execució de les obres reparació de la teulada i
reconstrucció de l´interior de l´habitatge 2n 1a de l´edifici, senyor .../... , va presentar la
documentació tècnica acreditativa de la finalització de les obres de reparació de la teulada,
però fent constar que l´habitatge 2n 1a no es pot ocupar fins que no es realitzin les
corresponents obres interiors de reparació.
En data 12/03/2020, els Serveis Tècnics Municipals, a la vista de la documentació presentada,
han emès el següent informe:

ASSUMPTE: Ensorrament parcial de la teulada
Major 111
Ref. cadastral 2931203CF0523B0001IW, 2OE, 3PR, 4AT, 5SY i 6DU
Escrit 715 de 28/2/2020
INFORME:
En la nit entre els dies 14 i 15 de juliol de 2018 es va produir l’ensorrament parcial de la teulada
del mencionat edifici.
Realitzada intervenció dels bombers i inspecció dels serveis tècnics municipals es va notificar
el 19/7/2018 el següent acord de la JGL a les persones afectades :
Mesures precautòries:

Mantenir l’edifici desallotjat fins que els treballs de desenrunament estiguin finalitzats i
certificats pel tècnic director dels mateixos.
Mantenir desallotjat l’habitatge 2on 1a fins que les obres de reparació hagin finalitzat i
estiguin certificades pel tècnic director de les mateixes.

Ordre d’execució a la Comunitat de Propietaris:
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Nomenament de tècnic facultatiu i constructor que prèvia inspecció acurada del primer
dirigeixi els treballs de desenrunament del segon. Termini màxim 2 dies a partir de la
notificació.
Execució dels treballs de desenrunament en les condicions mencionades anteriorment.
Termini màxim 7 dies a partir de la notificació.
Presentació a l’ajuntament del projecte tècnic signat per facultatiu competent,
nomenament de director d’obra i nomenament de constructor pels treballs de reparació,
consolidació de la teulada i reconstrucció de l’interior de l’habitatge afectat. Termini
màxim 14 dies a partir de la notificació..
Execució de les obres de reparació, consolidació de la teulada i reconstrucció de l’
interior de l’habitatge afectat. Termini màxim 45 dies a partir de la notificació.

Es va presentar a l’Ajuntament per part de l’arquitecte tècnic .../... designat per la Comunitat de
Propietaris:

Memòria tècnica de 23/7/2018 del resultat de la seva inspecció de l’immoble amb relació
de les mesures preventives a realitzar
Full d’assumeix de la direcció dels treballs de retirar la runa i construcció d’una coberta
metàl·lica provisional

Es va considerar adequada i ajustada al primer apartat de l’ordre d’execució la proposta dels
treballs a realitzar. Els treballs es van realitzar.
En la certificació emesa per el tècnic responsable .../... consta que ja es pot procedir a la
ocupació dels habitatges situats en la planta baixa i primera, quedant els habitatges de la
planta segona pendents de la reparació de la coberta.
Per tant es podia notificar als interessats que poden ocupar els habitatges de les plantes baixa i
primera.
En data 28/2/2020 en la certificació emesa pel tècnic responsable .../... consta que ja s’ha
procedit a l’arranjament de la teulada si bé l’habitatge 2n 1a no es pot ocupar perquè no s’han
realitzats els arranjaments interiors.
A continuació en raó de l’ordre d’execució donada en el seu dia resulta que s’ha incomplert el
que respecta a la reconstrucció de l’habitatge afectat 2n 1a, havent-se exhaurit el termini
atorgat en escreix.
Al respecte vist els certificats emesos pel tècnic responsable es proposa autoritzar l’ocupació
també de l’habitatge 2n 2a.
En relació a l’incompliment del termini per la reconstrucció de l’interior de l’habitatge 2n 1a
caldria procedir a reiterar l’ordre atorgant un nou termini de 45 dies a partir de la notificació.
Móra la Nova, 12 de març de 2020
L’arquitecta municipal/signat
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Per tant, a la vista de la documentació presentada per la Direcció Tècnica de l´obra, les
actuacions de reparació dutes a terme a l´edifici del C. Major, núm. 111, i el darrer l’informe
evacuat pels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern Local pot adoptar acord en
conseqüència.

Fonaments de dret

a. Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana (TRLSRU).
b. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’
Urbanisme (TRLU).
c. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
(RLU).
d. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la
legalitat urbanística.

La competència per dictar l’ordre d’execució correspon a l’Alcalde, d’acord amb l’article 77.2 del
RPLU 53.1.u) del Text refós de la Llei municipal, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’
abril, i amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local. No obstant aquesta competència està delegada a la Junta de Govern Local per Decret de
l´Alcaldia núm. 106-2019.

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER. AUTORITZAR l´ocupació de l’habitatge 2n 2a de l’edifici del C. Major 111 de Móra la
Nova, juntament amb la resta d´habitatges de l´edifici situats a les plantes baixa i primera, dels
quals es va autoritzat l’ocupació per acord d’aquesta Junta de Govern Local adoptat en la
sessió celebrada el dia 04/09/2018.
SEGON. MANTENIR desallotjat l’habitatge 2n 1a de l´edifici, fins que les obres de
reconstrucció de l’interior de l’habitatge hagin finalitzat i estiguin certificades per el tècnic
director de les mateixes.
TERCER. REITERAR l’ordre d’execució a la Comunitat de Propietaris del C. Major, núm. 111,
per dur a terme de les obres de reconstrucció de l´interior de l´habitatge situat al 2n 1a de
l´edifici, concedint un nou termini de 45 dies, a comptar de la notificació del present acord, per
donar compliment a la mateixa.
QUART. NOTIFICAR aquest acord als propietaris dels habitatges afectats i a la Comunitat de
Propietaris, pel seu coneixement i efectes.
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Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

CONTRACTACIÓ
4. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES: DE DESINFECCIÓ, DESRATITZACIÓ I
DESINSECTACIÓ AL MUNICIPI DE MÓRA LA NOVA.
Aprovat per unanimitat.

Fets
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en la sessió de data 11/12/2019, va aprovar el
plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen la contractació del servei
de control integral de plagues: de desinfecció, desratització i desinsectació al municipi de Móra
la Nova, amb un pressupost de licitació 5.199,26 (IVA Inclòs) anuals. Essent el termini d’
execució de 2 anys, prorrogable.
Es va considerar que el procediment més adequat per a la seva adjudicació era l’obert
simplificat abreujat, i diversos criteris d’adjudicació, regulat als articles 157 a 161 del TRLCSP,
oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris de valoració.
En data 16/01/2020 va finalitzar el termini per a la presentació de proposicions per participar
en el procediment obert de la contractació del servei de control integral de plagues: de
desinfecció, desratització i desinsectació al municipi de Móra la Nova, havent-se rebut en el
registre telemàtic del portal de contractació pública d’aquest AJuntament, 4 proposicions per
participar en la licitació referida.
En data 13/02/2020 en sessió d’obertura del sobre A la Mesa acorda:
PRIMER.- Declarar admeses les 4 empreses presentades:
Denominació social

NIF

SUNET PLAGAS SL

B55672364

TRACTAMENTS

B43898444
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BIOLOGICS DE CONTROL
SL
EZSA SANIDAD

B09321928

AMBIENTAL, S.L.
AMBIENT SERVEI

B43120534

CONTROL DE PLAGUES,
S.L.

SEGON.- Remetre als serveis tècnics la documentació de la Memòria d’execució de les
prestacions, avaluable mitjançant judici de valor, als efectes que efectuïn la seva valoració.
En data 12 de març de 2020 la Tècnica Sra. .../... va emetre infrome de valoració de la
documentació subjecte a judici de valor amb el següent resultat:

VALORACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR
EZSA
AMBIENT SERVEI
SUNET
SANIDAD
DE CONTROL DE
PLAGAS
AMBIENTAL, S.
PLAGUES SL
SL
L

EMPRESES

Descripció activitats control de
plagues (11 p)

11

5

TRACTAMENTS
BIOLÒGICS
DE
CONTROL SL

11

11

8

8

Document
de
comunicació,
informes i avisos, programa
informàtic (8 p)

8

Mitjans
humans,
nombre
treballadors, titulacions (11 p)

11

7

8

9

VALORACIÓ
TOTAL
DE
CRITERIS SOTMESOS A JUDICI
DE VALOR

30

12

27

28

En sessió de la Mesa de Contractació de data 13/03/2020 es va procedir a donar compte de les
puntuacions del sobre A (criteris subjectes a judici de valor) i a l’obertura del sobre B de criteris
de valoració automàtica obtenint-se el següent resultat:
VALORACIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS
AMBIENT
SERVEI DE
CONTROL
DE
PLAGUES
SL

EMPRESES

Fora de les hores
Disponibilitat horària
habituals
d'oficina
i millora en el temps
(telèfon de contacte)
de resposta
-2 PUNTSDissabtes i festius
(telèfon de contacte)
-4 PUNTS-

EZSA
SANIDAD
AMBIENTAL,
S.L

SUNET
PLAGAS
SL

TRACTAMENTS
BIOLÒGICS DE
CONTROL SL

2

2

2

2

4

4

4

4
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Compromís
en
el
temps de resposta
(màxim 24 hores -4
PUNTS-

4

4

4

4

personal format amb
ús de rodenticides de
categoria tòxica -5
PUNTS-

5

5

5

5

dur a terme petits
treballs que suposin
barreres físiques de
control de plagues:
tapar forats, escletxes
-5 PUNTS-

5

5

5

5

magatzem
per
productes
de
desratització
i
desinsectació
autoritzat
pel
departament
competent -2 PUNTS-

2

2

2

2

Serveis
addicionals
(als establerts com a
mínims al Plec de
clàusules
tècniques)
de tractaments de
desratització arran de
denúncies -12 PUNTS-

12

12

12

12

6

6

6

2

27,358

9,307

30,000

28,003

Oferta econòmica

8.318,81 €

9.691 €

8.118 €

8269,8

Baixa

2.079,71 €

708 €

2.281 €

2128,72

67,358

49,307

70,000

64,003

Elements que poden
repercutir
en
la
millora de la prestació
del servei

certificats de qualitat -2 punts per cada
certificat de qualitat- -6 PUNTSCriteri econòmic -30 PUNTS-

VALORACIÓ TOTAL PUNTS AUTOMÀTICS
PER EMPRESA

Essent la valoració Global de tots els criteris la següent:
VALORACIÓ GLOBAL FINAL EMPRESES

EMPRESES

VALORACIÓ TOTAL PUNTS AUTOMÀTICS
PER EMPRESA
VALORACIÓ
TOTAL
DE
CRITERIS
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR
VALORACIÓ TOTAL FINAL SUMA DE TOTS
ELS CRITERIS

AMBIENT
SERVEI DE
CONTROL
DE
PLAGUES
SL

EZSA
SANIDAD
AMBIENTAL,
S.L

SUNET
PLAGAS
SL

TRACTAMENTS
BIOLÒGICS DE
CONTROL SL

67,358

49,307

70,000

64,003

30

12

27

28

97,358

61,307

97,000

92,003
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D’acord amb el contingut de la valoració efectuada, la relació classificada, per ordre decreixent,
de les proposicions presentades, elevada per la Mesa de Contractació es mostra seguidament:
Núm.

Empresa

1

AMBIENT
SERVEI
DE
CONTROL DE PLAGUES SL

2

SUNET PLAGAS SL

3

TRACTAMENTS
DE CONTROL SL

4

EZSA SANIDAD AMBIENTAL, S.
L

Puntuació criteris
judici valor

Puntuació criteris
automàtics

Puntuació total

67,358

30

97,358

70

27

97

64,003

28

92,003

49,307

12

61,307

BIOLÒGICS

Fonaments de dret
2.1. La legislació aplicable és la següent:

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no
contradigui a la LCSP
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30
/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú
Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en el treball en les obres de construcció.

2.2. De conformitat amb l’article 151 del TRLCSP, i amb l’acta de la Mesa de contractació de
data 13/03/2020, l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de DEU 7 DIES HÀBILS, presenti la
documentació acreditativa següent:

Acreditació de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social
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Acreditació de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i professional
o tècnica. En concret:

Solvència econòmica i financera
- Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per
riscos professionals per un import no inferior a 50.000,00 euros.
Mitjà d'acreditació: Pòlissa o certificat d'assegurança per riscos
professionals.
- Informe d’institució financera on es manifesti que l’empresa té la
suficient solvència econòmica i financera per a fer front a les
obligacions derivades de l’objecte del contracte.
Solvència tècnica o professional
- Relació on constin com a mínim tres serveis de característiques
similars a l'objecte d'aquest contracte realitzats pel licitador en els
darrers tres anys, indicant l'import, la data i el destinatari, sigui
públic o privat.
Mitjà d'acreditació: Certificats expedits o visats per l'òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat,
mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyada de
documents que acreditin la realització de la prestació
- Disposar de personal especialista i equip tècnic suficients per a l’
execució dels serveis.
Mitjà d'acreditació: Còpia de les titulacions.
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’
entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 3
per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
En el supòsit de no complimentar-se adequadament el requeriment previst a l’article
151 del TRLCSP, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i, per aquest motiu,
es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent licitador per l’ordre en què
hagin quedat classificades les ofertes.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. ADJUDICAR PROVISIONALMENT, a l’empresa licitadora, AMBIENT SERVEI DE
CONTROL DE PLAGUES SL amb CIF B43120534 amb un preu d´execució del contracte, de
vuit mil tres-cents divuit euros amb vuitanta-un cètims d'euro (8.318,81 €) IVA inclòs per 2 anys
de durada.
SEGON.- REQUERIR A l´empresa AMBIENT SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES SL amb
CIF B43120534, a la vista de la documentació administrativa presentada en el sobre A i
d´acord amb la clàusula 16ª del plec de clàusules administraves per a que, aporti la següent
documentació, en el termini de 7 dies hàbils:
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Acreditació de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social
Acreditació de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i professional
o tècnica. En concret:

Solvència econòmica i financera
- Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per
riscos professionals per un import no inferior a 50.000,00 euros.
Mitjà d'acreditació: Pòlissa o certificat d'assegurança per riscos
professionals.
- Informe d’institució financera on es manifesti que l’empresa té la
suficient solvència econòmica i financera per a fer front a les
obligacions derivades de l’objecte del contracte.
Solvència tècnica o professional
- Relació on constin com a mínim tres serveis de característiques
similars a l'objecte d'aquest contracte realitzats pel licitador en els
darrers tres anys, indicant l'import, la data i el destinatari, sigui
públic o privat.
Mitjà d'acreditació: Certificats expedits o visats per l'òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat,
mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyada de
documents que acreditin la realització de la prestació
- Disposar de personal especialista i equip tècnic suficients per a l’
execució dels serveis.
Mitjà d'acreditació: Còpia de les titulacions.
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’
entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 3
per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
En el supòsit de no complimentar-se adequadament el requeriment previst a l’article
151 del TRLCSP, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i, per aquest motiu,
es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent licitador per l’ordre en què
hagin quedat classificades les ofertes.
TERCER Notificar aquest acord a l’empresa AMBIENT SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES
SL.
QUART. Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les
conseqüències establertes a l’article 151 TRLCSP.
CINQUÈ. Publicar aquest acord al perfil del contractant.
SISÈ. Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la tramitació, contra el
present Acord no és procedent cap tipus de recurs.
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Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

Secretari Interventor

Alcalde

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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