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ACTA  NÚM. 11 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL DIA 29 D’AGOST DE 2011  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 29 d’agost de 2011, a dos quarts de dues del 
migdia es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament, 
sota  la presidència de  l’alcalde,  Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS, amb 
l’objecte de celebrar sessió extraordinària, pública i de primera convocatòria que correspon 
al dia d’avui. 
  
Hi assisteixen els regidors, Srs.  Josep Berga i Vayreda, Núria Zambrano i Costejà, N úria 
Fité i Grabalosa, Estanislau Vayreda i Puigvert, Mi quel Àngel Zarza i Aibar, Maria del 
Mar Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, Josep Ferré s Corominas, Anna Maria Linares i 
Bravo, Josep Guix Feixas, Antoni Bach Plaza, Genove va Ruiz Teixidor, Albert Rubirola 
Sirvent, Adriana Serra Piñana, Jaume Mir Bagó, Mois ès Font Casademont, Ignasi 
Mulleras Vinzia, Pere Gómez i Inglada, Clara Casano vas i Sarsanedas, Júlia Sala 
Esteban. 
 
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents . 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ja vàrem dir en l’altre Ple que probablement al mes d’agost ens 
tocaria fer un Ple extraordinari, doncs avui és el dia d’aquest Ple extraordinari, a més hem 
trobat un altre motiu per fer-lo, per tant donem començament a aquesta sessió que tindrà 
només dos punts, i probablement la Secretària serà la protagonista principal. 
 
Penso que seria encertat fer arribar el condol d’aquest Ajuntament a la família del Molt 
Honorable Sr. Heribert Barrera, degut al seu traspàs i a la importància que ha tingut en la 
història del nostre país. Si els sembla bé, faríem arribar a la seva família i a ERC –el seu 
partit- el condol de tot el Consistori. 

 
1.- CORREBOU. PRENDRE ACORD RELATIU A LA CELEBRACIÓ  D’UN CORREBOU 

DURANT LES FESTES DEL TURA  2011  
 

El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 25 de setembre de 2008, va acordar 
prorrogar, fins a l’any 2011, la concessió atorgada al Sr. Manuel Leria Martín per organitzar 
correbous a la plaça de toros d’Olot amb l’expressa obligació de celebrar un correbou per les 
Festes del Tura de cada any. 
 
De conformitat amb la Llei 24/2011, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals 
amb bous i vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia  proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar, en compliment dels acords adoptats per aquest  Ple, en sessió de 25 de 
setembre de 2008, que, amb motiu de les Festes del Tura 2011, en el programa oficial de les 
festes hi figuri la celebració del tradicional correbou d’Olot. 
 
Aquest correbou no es correrà pels carrers de la ciutat, sinó que quedarà limitat a l’interior de 
la Plaça de Toros i es celebrarà el divendres 9 de setembre de 2011, a dos quarts d’onze del 
vespre amb una duració màxima de dues hores.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials del Joc i d’Espectacles de Girona, del 
Departament d’Interior. 
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Intervé el Sr. Alcalde. Vostès saben que el tema dels correbous és un acte tradicional en el 
programa de les Festes del Tura, que a més hi ha una part important dels participants en les 
Festes que ho valora com un acte tradicional i important i també que en l’aprovació 
d’aquests correbous hi ha uns antecedents històrics, que han fet que els correbous d’Olot es 
considerin una activitat compatible amb tot el tema de festes de bous, que recentment ha 
estat aprovada pel Parlament de Catalunya. 
 
Sí que hi ha un acord també d’aquest Ple en què fins aquest any 2011 l’empresa del Sr. 
Martín és l’encarregada d’organitzar aquests correbous i feia falta que hi hagués un acord de 
Ple demanant i comunicant a la Generalitat el dia i l’hora en què celebrarem aquest 
correbou, la seva durada i les condicions. Això que en altres anys era un tema pràcticament 
de tràmit, doncs aquest any ens demanen un acord específic de Ple, i per això aprofitant que 
hi havia l’altre tema i que havíem de convocar el Ple extraordinari, portem a Ple l’aprovació 
de comunicar a la Generalitat que en el programa de les Festes del Tura d’aquest any el dia 
9 a dos quarts d’onze de la nit, dura un màxim de dues hores, a dins el recinte de la Plaça 
de Braus, celebrem un correbou. 
 
Dit això passo la paraula per si algú vol fer alguna intervenció. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Des d’ERC sempre hem estat en contra d’aquest tipus d’espectacle, 
nosaltres considerem que és un espectacle taurí més i per tant hi estem en contra i pensem 
que la llei ho havia d’haver reconegut així; bàsicament perquè estem en contra d’un 
espectacle que consisteix en la burla o el maltractament d’un animal i pensem que la Llei de 
protecció dels animals hauria d’anar més enllà que no va. En el Síndic, quan es va elaborar 
des del Parlament de Catalunya aquesta Llei de les festes tradicionals amb bous, es va 
incloure perquè hi ha llocs de Catalunya on aquest acte és consubstancial a la festa, és a dir 
hi ha molts pobles que no entendrien la seva festa sense el que ells en diuen “la festa de 
bous”.  
 
Nosaltres pensem que encara que tradicionalment a Olot en anys anteriors en els últims 
decennis s’han fet celebracions d’aquest tipus, nosaltres pensem que el correbou d’Olot no 
és consubstancial a la festa com podrien ser-ho la faràndula o els gegants. I per tant 
pensem que aquesta llei d’alguna manera s’hauria d’aprofitar des del Consistori, que ara és 
un bon moment perquè entenem l’esperit de la llei d’aquesta manera; podem arribar a 
suprimir el correbou que és un element que per a nosaltres no consisteix en altra cosa que 
fer utilització d’un animal perquè hauria de tenir els seus drets amb unes condicions que no 
són les adequades.  
 
Evidentment la llei permet que es faci el correbou, i a més a més dóna una sèrie 
d’impediments, perquè no tinguin lloc a la plaça una sèrie de situacions; s’ha de subscriure 
que no hi ha maltractament de l’animal, s’ha de subscriure que no hi ha burla de l’animal; 
nosaltres entenem que tal com s’ha produït aquests espectacles amb bous a Olot en els 
últims anys, no correspon a aquest criteri. Per tant des d’ERC votarem en contra de fer els 
correbous a les festes d’aquest any.  
 
Intervé el Sr. Font. Nosaltres ja anteriorment sempre havíem dit que hi estàvem d’acord, en 
el tema dels correbous no ha d’anar per lliure la prohibició; és una cosa que està molt 
arrelada en la gent d’Olot i la gent hi participa. En tot cas, el dia que deixi de ser una tradició 
o la gent no hi vagi el correbou desapareixerà per ell mateix. Per tant entenem que tampoc 
hem d’estar amb el tema de la prohibició sempre i estem totalment d’acord amb aquesta 
festa tradicional que fa molt de temps que es fa, per tant hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Guix. Simplement dir que votarem a favor perquè ens sembla que és una 
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qüestió de tràmit, que ja està debatut àmpliament altres vegades. 
Intervé el Sr. Alcalde. En principi el grup CiU tampoc hi afegirà res més, sí que donem 
llibertat de vot als components del nostre grup, perquè hi havia alguna diferència d’opinió i 
ens sembla absolutament lògica i lícita aquesta actitud.  

 
S’aprova per 18 vots a favor (9 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 1 PP) i 3 vots en contra (1 CiU, Sr. 
Ferrés; 2 ERC). 
 

2.- RESOLDRE RECURSOS PRESENTATS I ADJUDICAR EL CON TRACTE DE 
RECOLLIDA DE DEIXALLES I NETEJA VIÀRIA  

 

Núm. referència: X2011003316 X+ AS 
 
Antecedents   
 
L’Ajuntament Ple  en sessió celebrada el dia 24 de març de 2011 va acordar aprovar el ple 
de clàusules administratives particulars i el plec de clàusules de prescripcions tècniques que 
regiran la gestió dels serveis  públics municipals de recollida de deixalles i neteja viària, així 
com la convacatòria de licitació. 
 
El termini de presentació de pliques va finalitzar el dia 9 de maig de 2011 i van presentar 
ofertes les empreses : “Valoriza Serveis Medioambientals,SA”, “Cespa, SA”, “Fomento de 
Construcciones y  Cointratas,SA” i  “Urbaser, SA –IGFA, SA”, les quals han estat totes 
acceptades.  
 
La Mesa de Contractació en dates 28 de juny 1 i 21 de juliol respectivament va procedir a 
l’obertura dels sobres núm.1, 2 i 3 . 
 
En la sessió de data 21 de juliol de 2011 la mesa de contractació de la concessió de gestió 
dels serveis públics municipals de recollida de deixalles i neteja viària va obrir el sobre 
número 3 de les ofertes presentades al concurs. Prèviament a l’obertura de les proposicions 
econòmiques, i d’acord amb l’establert a l’article 30 del 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, es va donar a conèixer el resultat de la valoració de l’oferta tècnica, que conté 
els aspectes a valorar a través de judici de valor.  
La mesa de contractació va entregar el continguts de les propostes econòmiques al personal 
tècnic a efectes d’emetre el corresponent informe sobre la valoració dels aspectes 
econòmics.  
 
Amb posterioritat, el dia 25 de juliol, es va facilitar als licitadors l’informe de valoració emès 
en relació a la valoració dels criteris tècnics. 
 
L’empresa  Fomento de Construcciones y Contratas SA va presentar en data 27 de juliol, 
amb número de registre d’entrada E201100672, petició de suspendre la tramitació del 
procediment d’adjudicació del contracte de recollida d’escombraries i neteja viària, fins a la 
resolució de les al·legacions.  
 
En sessió del Ple celebrada el dia  28 de juliol de 2011, es va adoptar l’acord d’acceptar 
l’anterior petició. A l’ensems, es va acordar de comunicar a la citada empresa, que 
disposava de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà del coneixement de l’acte que va 
recòrrer, per comunicar la interposició del recurs especial en matèria de contractació i per 
interposar-lo. En el cas que no presentar el recurs en els terminis establerts, quedaria sense 
efectes l’adopció de les mesures provisionals de suspensió del procediment, podent 



 

 4 

continuar la tramitació de l’expedient. Pel cas d’interposar-se el recurs, es notificaria a la 
resta d’interessats en el termini de cinc dies hàbils següents a la presentació del mateix, 
disposant aquells de cinc dies hàbils més per presentar les al·legacions considerades 
adients a la defensa de llurs drets.  
 
L’anterior acord es va notificar a les empreses licitadores, tenint data de recepció per part de 
l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA el dia 2 d’agost de 2001. 
 
En data de 8 d’agost, i número de registre d’entrada E2011006330, l’empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas SA presenta l’escrit d’interposició del recurs especial en matèria 
de contractació contra l’informe tècnic de valoració i puntuació d’ofertes, i la proposta 
d’adjudicació del contracte de la gestió dels serveis municipals de recollida de deixalles i 
neteja d’Olot, peticionant la suspensió de la tramitació de l’expedient de contractació i 
adjudicació fins a la resolució del citat recurs. Del citat recurs, se’n va notificar la seva 
presentació a la resta de licitadors, tot comunicant-los-hi que disposaven del termini de cinc 
dies hàbils per tal de presentar les corresponents al·legacions (notificacions rebudes en data 
de 12 d’agost per les empreses). 
 
L’empresa IGFA-URBASER UTE, en resposta a l’escrit anteriorment citat, presenta el dia 19 
d’agost, amb número d’entrada al registre de la corporació E2011006533, un document 
d’al·legacions en relació al recurs especial interposat per l’empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas SA. No consta que la resta de licitadors hagi presentat cap 
escrit d’al·legacions.  
 
No essent necessari de ratificar les mesures acordades en el Ple de 28 de juliol, donat que 
per part de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA s’ha presentat el recurs 
especial i corresponent resoldre’l al propi Ple de la Corporació, atenent a l’establert en 
l’apartat b) de la Disposició Transitòria Segona de la Llei 34/2010, de 5 d’agost, de 
modificació parcial de la Llei de contractes del sector públic, s’han traslladat els documents 
aportats als serveis tècnics als efectes del seu examen i emissió del corresponent informe. 
El termini per a la seva resolució, seguint el que estableix l’article 317 de la Llei 30/2007, de 
contractes del sector públic, és el de cinc dies hàbils següents, a comptar de la recepció de 
les al·legacions i en finalitzar el termini de prova, si fos el cas. Aquest termini, començà el 
dia 20 d’agost, i finalitzà el dia 25 d’agost. 
 
La complexitat tècnica dels documents presentats, tant el recurs especial de l’empresa 
Fomento de Construcciones y Contratas SA com de les al·legacions al mateix presentades 
per l’empresa IGFA-URBASER UTE, així com la necessària comprovació dels arguments 
presentats per part dels serveis tècnics corresponents van ser la motivació per tal que, 
d’acord a l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i  procediment administratiu comú, la Corporació acordà, 
mitjançant decret d’alcaldia a ratificar en el Ple, prorrogar per un termini que no excedeix de 
la meitat del vigent, el període de resoldre el recurs especial presentat per l’empresa 
Fomento de Construcciones y Contratas SA, fins el dia 29 d’agost. 
 
En data 28 d’agost ha tingut lloc la reunió de la Mesa de contractació per al procés de 
licitació de la recollida de deixalles i neteja viària, amb l’objecte de procedir a la confecció de 
la proposta d’adjudicació de la licitació, examinant-se els informes i la proposta de puntuació 
final emesos pels serveis tècnics en relació al recurs especial en matèria de contractació a 
que fa referència l’article 310 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic i les 
al·legacions presentades en l’expedient.  
 
La valoració de les ofertes de les diferents propostes presentades a la licitació per 
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l’adjudicació de la gestió dels serveis públics municipals de recollida de deixalles i neteja 
viària d’Olot, s’ha dut a terme amb les consideracions recollides en el plec de bases que 
regeixen aquests concurs, donant els resultats següents, tal com es desprèn dels informes 
tècnics emesos. 
 
Vistes les ofertes presentades al concurs, i considerat el recurs especial i les al·legacions 
presentades, atesos els informes emesos al respecte per part dels serveis tècnics i els 
jurídics, vista la proposta de valoració final que es transcriu a continuació. 
Les puntuacions màximes que es determinaven en el plec són les següents: 
 

a) Oferta tècnica: puntuació màxima 70 punts 
b) Oferta econòmica: puntuació màxima 30 punts 

 
 

RESULTAT DE LA VALORACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA 
 

 MÀX. FCC SA IGFA-
URBASER CESPA VALORIZA 

  70,0 57,0 59,8 45,7 46,0 
PLA DE TREBALL DE LA 
RECOLLIDA DOMÈSTICA 11,0 8,2 10,2 7,9 7,2 

PLA DE TREBALL DE LA 
RECOLLIDA D’ACTIVITATS 6,0 4,9 5,2 2,6 3,2 

PLA DE TREBALL DE LA 
NETEJA VIÀRIA 11,0 9,7 8,8 7,9 7,4 

MANTENIMENT DE LA 
PLANTA DE 
TRANSFERÈNCIA 

2,0 1,3 1,6 0,8 1,2 

PARC MÒBIL I FIX 7,0 5,0 6,2 5,0 4,1 
PLA DE MANTENIMENT I 
CONTROL DE VEHICLES 4,0 4,0 3,6 3,2 4,0 

PLA DE MANTENIMENT I 
CONTROL DE LES 
INSTAL·LACIONS 

2,0 1,9 1,9 0,7 1,9 

ORGANITZACIÓ DELS 
SERVEIS 3,0 2,8 2,7 1,6 1,3 

CONTROL DE PESOS DE 
CONTENIDORS 8,0 6,4 7,3 6,4 7,4 

NETEJA DE CONTENIDORS 3,0 2,8 2,2 1,5 1,4 
FULLS DE CONTROL I 
SEGUIMENT 5,0 4,6 3,8 4,1 3,8 

RESERVA, AMPLIACIONS I 
EMERGÈNCIES 2,0 1,8 2,0 1,8 1,4 

MILLORES 4,0 2,5 3,2 0,8 1,0 
CLAREDAT EN LA 
PRESENTACIÓ DE 
L'OFERTA 

2,0 1,2 1,0 1,6 0,6 

 
 

RESULTAT DE LA VALORACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA 
 

Els preus del contracte i la puntuació màxima són els següents: 
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SERVEI PREU MÀXIM LICITACIÓ 
(BI) 

PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

RECOLLIDA DOMÈSTICA 1.491.277,95 €/any 14 
NETEJA VIÀRIA 775.347,22 €/any 10 
RECOLLIDA ACTIVITATS 162,04 €/tona 3 
PLANTA DE TRANSFERÈNCIA 64.814,81 €/any 3 
Total 2.553.247,63 €/any 30 
 
Les ofertes econòmiques presentades pels licitadors són les següents 
 

SERVEI VALORIZA CESPA FCC IGFA-
URBASER 

RECOLLIDA DOMÈSTICA 1.467.834,70 1.491.226,47 1.489.783,09 1.435.656,57 
NETEJA VIÀRIA 771.840,53 775.338,12 774.574,98 747.251,02 
RECOLLIDA ACTIVITATS 151,03 162,03 161,87 161,23 
PLANTA DE 
TRANSFERÈNCIA 62.123,25 64.813,37 57.119,20 60.277,77 

 
 
La puntuació final de l’oferta econòmica resulta de la suma dels diferents conceptes 
puntuables avaluats d’acord amb el plec de condicions del concurs, i dóna com a resultat el 
següent: 
 

  VALORIZA CESPA FCC IGFA-
URBASER 

RECOLLIDA DOMÈSTICA 13,67 13,45 13,46 14,00 
NETEJA VIÀRIA 9,65 9,61 9,62 10,00 
RECOLLIDA D'ACTIVITATS 3,00 2,74 2,74 2,76 
PLANTA DE 
TRANSFERÈNCIA 2,69 2,54 3,00 2,80 

PUNTUACIÓ TOTAL 29,02 28,34 28,82 29,56 
     

BAIXES VALORIZA CESPA FCC IGFA-
URBASER 

RECOLLIDA DOMÈSTICA 1,57% 0,00% 0,10% 3,73% 
NETEJA VIÀRIA 0,45% 0,00% 0,10% 3,62% 
RECOLLIDA D'ACTIVITATS 6,79% 0,01% 0,10% 0,50% 
PLANTA DE 
TRANSFERÈNCIA 4,15% 0,00% 11,87% 7,00% 

     
VALOR TOTAL ESTIMAT 
DEL CONTRACTE 2.508.541,25 2.553.170,88 2.543.051,40 2.463.883,96 

BAIXA TOTAL DEL 
CONTRACTE 1,75% 0,00% 0,40% 3,50% 

 
 

PUNTUACIÓ GLOBAL DE L’OFERTA TECNICA I DE L’OFERTA ECONÒMICA 
 

  VALORIZA CESPA FCC IGFA-
URBASER 

OFERTA TÈCNICA 46,0 45,7 57,0 59,8 
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OFERTA ECONÒMICA 29,0 28,3 28,8 29,6 
PUNTUACIÓ TOTAL 75,0 74,0 85,8 89,3 

 
 

D’acord amb l’establert en l’article 135 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic 
(BOE 192 de 9 d’agost), modificada parcialment per la Llei 34/2010 de 5 d’agost, i vist 
l’expedient administratiu núm. CCS12011000008 i antecedents corresponents,  el president 
de la Junta de Portaveus, actuant com a comissió Infomativa proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següents acords: 
 
Primer.-  Ratificar el decret de 25 d’agost, pel qual es prorrogava el període per a resoldre el 
recurs especial en matèria de contractació presentat per l’empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas SA, fins el dia 29 d’agost, conforme el que estableix l’article 49 
de la Llei 30/1992 de Règim jurídic, procediment administratiu comú. 
 
Segon.-  En relació al recurs especial en matèria de contractació presentat per Fomento de 
Construcciones y Contratas SA estimar part de les al·legacions tercera i sisena, i en aquest 
sentit, valorar que l’equip de treball de recollida d’activitats està format per 1 conductor i 2 
peons (equivalent a 1 punt)  i que el vehicle per aquesta recollida serà de nova adquisició 
(equivalent a 0’2 punts). L’increment final de la puntuació de l’oferta tècnica de FCC SA és 
de 1,2 punts. 
 
En relació a l’escrit d’al·legacions de la UTE “ URBASER,SA- IGFA, SA”, estimar el contingut 
d’aquelles que s’ajusten al contingut de l’informe tècnic emès en relació al recurs presentat 
per FCCSA i desestimar les que s’hi oposen, en els termes contemplats a l’informe emès al 
respecte. 
 
Tercer.-  Adjudicar  a la UTE “ INSTAL·LACIONS , GESTIÓ, FORMACIÓ I 
ASSESSORAMENT, SAL “ i “URBASER,SA” – (IGFA-URBASER  UTE)  NIF. U5511645,   
la gestió dels serveis públics municipals de recollida de deixalles i neteja viària per un import 
anual de Base: DOS MILIONS  QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES MIL VUIT-CE NTS 
VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (2.463. 883,96 €)  + IVA ,  el qual 
serà revisat anualment de conformitat amb el que s’estableix en l’article 7 del plec. 
 
Quart.-  El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives  particulars i el plec de 
clàusules de prescripcions tècniques que fou aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió 
celebrada el dia 24 de març de 2011 i publicat al DOGC núm. 5856 i en el BOP núm. 137 del 
dia 11 d’abril  de 2011, així com pel contingut de la plica i les validacions que del seu 
contingut n’han fet els Serveis Tècnics i que s’incorporaran com a annex al contracte.  
 
Cinquè.-  L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida “recollida i transports de 
residus “ de l’exercici  pressupostari   corresponent.  
 
Sisè.-  El termini de la concessió serà de vuit anys , comptats des de la data de 
començament de la gestió del servei, la qual serà el dia 1 de gener de 2012 . La pròrroga del 
servei  s’estableix en l’article 9 del plec de clàusules administratives. 
 
Setè.- L’empresa “IGFA-URBASER UTE” dipositarà una fiança definitiva d’UN MILIÓ DOS-
CENTS TRENTA-UN MIL NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS (1.231.942,-€) 
corresponents al 5% del preu d’adjudicació. Així mateix presentarà la documentació 
justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social  
d’acord amb el que s’estableix en l’article 23 del plec. 
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Vuitè.-  Requerir a l’empresa “IGFA-URBASER UTE”  perquè  es personi a formalitzar  el 
contracte d’acord amb l’article 24 del plec.  
 
Novè.-  L’empresa  “IGFA-URBASER UTE” procedirà al pagament de CENT VUITANTA-
CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (185,38 €), corresponents a la publicació dels 
edictes al BOP i al DOG, segons s’estableix en l’article 23 del plec. 
 
Desè.- L’empresa “IGFA-URBASER UTE” amb una periodicitat  trimestral presentarà als 
Serveis de Tresoreria d’aquesta Corporació, certificació d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social  imposades per les disposicions vigents, tant pel que fa a 
la Hisenda Estatal, a la Recaptació Municipal i a la Tresoreria de la Seguretat Social, en el 
ben entès que de no fer-ho no es procedirà per part de l’Ajuntament al pagament de les 
certificacions o factures corresponents.  
 
Onzè.- Retornar les fiances provisionals dipositades per les empreses:  “Valoriza Serveis 
Medioambientals,SA” ; “Cespa,SA” ; “Fomento de Construcciones y Contratas,SA” i 
“Urbaser-SA,-IGFA,SA” (un cop dipositada la definitiva). 
 
Dotzè.-  Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el 
corresponent contracte. 
 
Tretzè.-  Facultar la Junta de Govern Local per tal que pugui acordar totes aquelles 
modificacions del present contracte que no siguin substancials. D’aquests acords, se n’haurà 
de donar compte en el ple següent que es convoqui. 
 
Catorzè.-  Comunicar als interessats que contra aquest acord podran presentar el recurs 
especial en matèria de contractació previst en l’article 310 i següents  de la L 30/2007, de 30 
d'octubre, i en la clàusula 21  del plec de clàusules administratives particulars. 
 
Serà  requisit  necessari  per  a  la  interposició  del  recurs  especial  en  matèria  de 
contractació efectuar un anunci previ i escrit a l’òrgan de contractació, en el termini  de 15 
dies hàbils a comptar des del dia següent d’aquell en què s’enviï la notificació  de l’acte 
impugnat, d’acord amb el que estableix l’article 135.4 de la llei 30/2007, de 30  d’octubre  de  
contractes  del  sector  públic,  en  la  redacció  donada  per  la  Llei 34/2010,  de  5  d’agost.  
Tot  seguit  es  procedirà    a  interposar  el  recurs  seguint  el procediment establerts als 
articles 314, 315 i 316. 

 
Intervé el Sr. Alcalde. Demanaria a la Sra. Secretària si ens pot presentar aquest punt. 
 
Intervé la Sra. Secretària. Com vostès saben en el Ple de l’Ajuntament es va acordar portar 
l’adjudicació del contracte de recollida de deixalles i neteja viària, en el procés que marca la 
llei, en data 21 de juliol en el moment de procedir a l’obertura de la documentació de l’oferta 
econòmica ja es va donar a conèixer la puntuació de l’oferta tècnica que es la valorada a 
través de judicis de valor. Aquesta puntuació, que es va fer arribar també als licitadors 
directament presents en l’acte de la Mesa va ser impugnada per desavinences amb els 
criteris de puntuació per Fomento de Construcciones y Contratas.  
 
Això ha representat un recurs especial en matèria de contractació. Això marcant els passos 
que ens dóna la llei, l’Ajuntament va traslladar aquest recurs a la resta de licitadors per tal 
que poguessin presentar al·legacions. Finalment només va ser la UTE formada per IGFA – 
Urbaser la que va presentar una al·legació. Aquestes al·legacions s’han traslladat als serveis 
jurídics i als serveis tècnics de la casa, que les han informat pertinentment.  
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En relació a l’al·legació de Fomento de Construcciones y Contratas l’informe tècnic conclou 
que realment hi va haver un error, no es va valorar una oferta en la recollida d’activitats; 
Fomento  presentava dos peons i només se’n va valorar un, la qual cosa ha suposat 
incrementar un punt respecte a la valoració inicial i en l’apreciació sisena que fan ells, també 
en l’equip mòbil i fix també al·legaven que no se’ls puntuava un recol·lector, també es 
reconeix que hi havia un error i aquesta puntuació suposa 0,2 respecte a la valoració en 
aquest aspecte. 
 
La puntuació de més total que es dóna a Fomento a resultes del recurs especial és 1,2 
punts i per tant el que es fa és estimar parcialment les al·legacions, s’estimen en aquests 
dos punts.  
 
Pel que fa a les al·legacions presentades per IGFA – Urbaser el que fan és bàsicament 
reforçar el primer informe dels serveis tècnics, de 21 de juliol, per tant no fa cap aportació 
que sigui rellevant que faci modificar les valoracions inicials. 
 
Per tant un cop valorats aquests informes, la llei donava a l’ajuntament cinc dies perquè 
nosaltres resolguéssim les al·legacions. Va ser un termini que per la complexitat tècnica i el 
volum de la documentació presentada es va considerar que no era suficient, i per tant 
recorrent a la Llei 30/92, a través de resolució d’Alcaldia es va acordar ampliar el termini per 
la meitat del temps que teníem que per tant són dos dies i mig que finalitza avui al migdia. 
Amb tot això i feta la puntuació final incorporades ja les modificacions a resultes de les 
al·legacions, la mesa ha proposat l’adjudicació a l’empresa guanyadora.  
 
Per tant en aquest Ple el que es porta ara a aprovació és: primer,  ratificar el Decret 
d’Alcaldia d’ampliació del termini, segon, resoldre les al·legacions i per tant estimar 
parcialment les al·legacions al recurs presentat per Fomento de Construcciones y Contratas  
que he esmentat abans i tenir per presentades les al·legacions d’IGFA – Urbaser en el sentit 
que el que fan és reforçar l’informe anterior dels serveis tècnics. La puntuació final resultat 
de la valoració de l’oferta tècnica i econòmica és: Valoriza 75 punts, CESPA 74 punts, 
Fomento de Construcciones y Contratas 85,8 punts i  IGFA – Urbaser 89,3 punts. Per tant la 
proposta de la Mesa de Contractació, que és la que es proposa al Ple, és adjudicar a 
l’empresa IGFA – Urbaser per un import de 2.463.883,96 € el contracte de recollida de 
deixalles i neteja viària. La baixa d’aquesta empresa representa un 3,5% respecte del preu 
de licitació, el contracte té una durada de 8 anys, amb una possible pròrroga de dos anys 
més.  
 
Això seria el resum de la proposta. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Com que és un ple extraordinari no hi ha precs i preguntes, els 
agraeixo a tots l’esforç per ser aquí, moltíssimes gràcies i preparem-nos per les Festes del 
Tura que ja les tenim a tocar. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president  aixeca la sessió a tres quarts de dues del migdia. I per a constància del que s'hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,              LA SECRETÀRIA, 
 


