
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4/17 
Caràcter: extraordinari  
Data: 9 de maig de 2017 
Horari: de les 20,00 h a les 20,45 hores 
Lloc: Saló de sessions de la casa consistorial 
 
Hi assisteixen 
 
Joaquim Calatayud Casals, alcalde (PDeCAT) 
Josep Altés Juanpere,  1r. tinent d’alcalde (PDeCAT) 
Natàlia Mariné Sedó, 2a. tinent d’alcalde (PDeCAT) 
Ramon Mestre Figueras, 3r tinent d’alcalde (PDeCAT) 
M. del Mar Bravo Triquell, regidora (PDeCAT) 
Montserrat Llauradó Aymamí, regidora (PDeCAT) 
Rosa Abelló Borràs, regidora (ERC-AM)) 
Isabel M. Rodríguez Garcia, regidora (ERC-AM) 
Sheila Garcia Morales, regidora (ERC-AM) 
Antoni Roca Jordi, regidor (ERC-AM) 
Pere Tost Gispert, regidor (CP)  
Rosa M. Freixas Ferran, secretària interventora actal. 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’expedient de contractació de la concessió del servei públic de  “Llar 
d’infants municipal” 
 

Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació de l’expedient de contractació de la concessió del servei públic de  
“Llar d’infants municipal” 
 

En data 28 d’abril de 2017, l’alcalde ha incoat expedient per tal de licitar la prestació el servei 
de llar d’infants municipal per gestió indirecta, essent la forma escollida la concessió del servei.  
 
L’Ajuntament de les Borges del Camp té en funcionament el servei de llar d’infants municipal, 
servei que es desenvolupa a l’equipament del carrer del Recer, núm. 1. Actualment el servei el 
presta una empresa externa des de l’any 2008, mitjançant contracte prorrogat. 
 
L’ Ajuntament té la necessitat de dur a terme la concessió del servei  atès que vol continuar 
prestant el servei al municipi per considerar-se un servei essencial pel municipi. 
 
La proposta és que la durada de la concessió sigui de dos anys, prorrogable per dos anys més. 
 
Mitjançant Proveïment de l’Alcaldia de data  28 d’abril de 2017 s'acorda iniciar l’expedient 
administratiu per a la contractació de la concessió del servei públic de  “llar d’infants municipal”,  
necessari per tal que el municipi disposi d’aquest servei tant necessari per a les famílies. 
 
Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe de legalitat de data 28 d’abril de 2017. 
 



S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques que han de regir el contracte.  
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

a) Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 
relativa a l'adjudicació de contractes de concessió 

b) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 
sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa. 

c) 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). 

d) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública.  

e) 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 

f) 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. 

g) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels Ens Locals.  

 
L’òrgan de contractació competent per l’adopció d’aquest acord,  d’acord amb la Disposició 
Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és el Ple de l’Ajuntament 
 
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de la concessió del servei públic  de llar d’infants 
municipal mitjançant procediment obert,  amb diversos criteris d’adjudicació. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que han de regir 
la contractació de la concessió.  
 
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil de contractant 
l’anunci de licitació, i obrir el termini de licitació pública establint el termini per presentar 
proposicions en 15 dies naturals a comptar des del dia següent de publicació de l’anunci al 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- Designar de manera específica com a membres de la Mesa de contractació del 
contracte i procedir a la publicació en el Perfil de contractant: 
 

President: El senyor Joaquim Calatayud Casals 
Vocals: El senyor Josep Altès Juanpere 

La senyora Montserrat Llauradó Aymamí  
 La senyora Rosa M. Freixas Ferran, secretària interventora de 

l’Ajuntament, que actuarà també com a secretària de la Mesa. 
 

Cinquè. Autoritzar la despesa per import de 9.463,32 € corresponent a les aportacions a 
realitzar de setembre a desembre de 2017, i, adoptar el compromís de comprometre els crèdits 
necessaris en els pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Sisè.- Notificar la present resolució als membres de la Mesa de contractació. 



 
Setè.- Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l’Ajuntament les Borges del Camp, en el termini d’un mes, o un recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos des del dia 
següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el que disposa la Llei 
39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i explica que la proposta que es porta a aprovació és treure la 
licitació del servei de llar d’infants municipal i l’aprovació dels plecs de condicions que han de 
regular la licitació. Explica que l’empresa que gestiona actualment el servei finalitza el contracte 
el 31 d’agost de 2017 i la previsió és que el nou concessionari iniciï la seva tasca l’1 de 
setembre. Explica que són moments difícils perquè el nombre de naixements és baix, però 
l’Ajuntament fa un esforç econòmic important per garantir el funcionament del servei. Tot seguit 
demana si algun membre del Consistori té alguna pregunta. 
 
El regidor Pere Tost pregunta a que es refereix la despesa prevista a l’apartat cinquè de 
l’acord. 
 
L’alcalde explica que és la previsió d’aportació de l’Ajuntament al servei pels mesos de 
setembre a desembre de 2017, la qual s’ha de retenir del  pressupost de l’Ajuntament. 
 
A continuació pren la paraula la regidora Rosa Abelló i manifesta que s’han mirat els plecs, i els 
ha sorprès que es puntuï més el tema econòmic que el tema pedagògic. 
 
Se’ls informa que el motiu és que la part pedagògica són criteris de valoració subjectiva per 
part de la Mesa de Contractació, i la part econòmica són criteris de valoració automàtica o 
objectiva, i la llei de contractes estableix que es donarà preponderància als criteris que es 
puguin valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de les 
fórmules establertes als Plecs (criteris objectius). 
 
La regidora Rosa Abelló manifesta que el seu grup s’abstindrà perquè no han participat en el 
procés d’elaboració de la documentació. 
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta, amb 5 abstencions (ERC-AM i CP) i 6 vots a favor 
(PDeCAT). 
 
No havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària 
interventora actal., estenc aquesta acta.  
 
La secretària interventora actal.    Vist i plau  

   L’alcalde 
 
 
 
 

Joaquim Calatayud Casals 


