
 
 
 
 
ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 3 
D’ABRIL DE 2014 
 
Núm. de la sessió:  4/2014 
DIA: 3 d’abril de 2014 
HORARI: De les 20 a les 20:35h 
LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 
 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Josep Candàliga i Freixa, alcalde GUA-AM 
Sra. M. Àngels Crusellas i Serra, tinent d’Alcalde PA 
Sra. M. Pilar Valiente i Ballesteros, tinent d’Alcalde GUA-AM 
Sra. Elisabet Carracedo i Mañosa, tinent d’Alcalde PA 
Sra. Anna M. Ginesta i Franquesa, tinent d’Alcalde GUA-AM 
Sr. Ramon Fornell i Alsina, regidor CUP 
Sr. Gerard Girbau i Fonts, regidor CUP 
Sr. Roger Genescà i Campí, regidor CIU 
Sr. Manel Parreño i Jiménez, regidor CIU 
Sr. Joan Babeli i Shawa, regidor CIU 
Sr. Josep Camprubí i Salvó, regidor CIU 
Sra. Montserrat Bach  i Pujol, secretària 
 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA: 
Sr. Ernest Clotet i Berenguer, regidor CUP 
Sra. Josefa Montañola i Cortina, regidora CIU 
Sr. Albert Vilajoana i Español, interventor 

ORDRE DEL DIA  
REQUERIMENT LICITADOR CONTRACTE SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A 
PORTA DELS RESIDUS MUNICIPALS, TRANSPORT DE RESIDUS I DE NETEJA 
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Atès que per acord del Ple de la Corporació de data  16  de gener de 2014   
es va aprovar l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives per a 
l’adjudicació del servei de recollida porta a porta dels residus municipals, 
transport de residus i de neteja de les vies públiques del municipi d'Artés, 
contracte subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.  
Atès que en data 21 de gener de 2014 es va publicar anunci de licitació   al 
Diari  Oficial de la Unió Europea ,   en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona del dia  27 de gener de 2014  en el Boletin Oficial del Estado  del 
dia  25 de gener de 2014  , en el Perfil de contractant  de l’òrgan de 
contractació  del dia 18 de gener de 2014 i tauler d’anuncis de la Corporació 
de 18 de gener de 2014  per tal que els interessats presentin les seves 
proposicions en el termini de 47 dies , a comptar des de l’enviament de 
l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea, que va ser el 18 de gener de 
2014.  Atès que segons certificació de la secretària no s’han presentat cap 
reclamació ni al.legació als plecs ni a l’expedient. 
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en 
l’expedient. 
Atès que en data 31 de març de 2104  la Mesa de contractació va realitzar 
proposta d’adjudicació a favor de Transvinyots, SL per ser la proposta 
econòmicament més avantatjosa, examinada la documentació que 
l’acompanya  i d’acord amb aquesta i de conformitat amb allò que estableix 
l’article 151.1 i la Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de Contractes del Sector 
Públic, se sotmet a l’aprovació del Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la  classificació de les proposicions presentades pels 
licitadors, atenent la proposta portada a terme per la Mesa de Contractació, 
de conformitat amb l’ordre decreixent següent: 
 

Licitador 
Total 
judici 
valor 

Oferta 
Econòmica 

Puntuació 
Of. Eco. 

C. 
Comunicació 

Cert. 
Qualitat 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

TRANSVINYOTS, 
SL 

29,606 1.376.569,80 40,00 10,00 4,00 83,61 

CORPORACIÓN 
CLD, SUTR, SL 

29,060 1.376.785,07 39,96 10,00 4,00 83,02 

URBASER, SA 17,544 1.376.731,80 39,97 10,00 4,00 71,51 

UTE, FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, SA 
I SOLER GLOBAL 
SERVICE, SL 

17,461 1.376.929,60 39,94 10,00 4,00 71,40 

UTE, AMPANS 
MEDI AMBIENT, 
SL I AMPANS 
OBRES I SERVEIS, 

23,345 1.415.084,50 33,65 10,00 4,00 71,00 
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SL 
UTE ARTÉS, 
SERVITRANSFER, 
SL I NORDVERT, 
SL 

24,462 1.376.829,41 39,95 2,50 4,00 70,91 

INNOVIA 
COPTALIA, SAU 

13,324 1.376.732,99 39,97 10,00 4,00 67,29 

GBI SERVEIS, SAU 15,836 1.568.097,08 8,46 10,00 4,00 38,30 
 
Segon.- Notificar i requerir a Transvinyots, SL, licitador que ha presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies 
hàbils, a comptar des del següent en que rebi el requeriment, presenti la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar 
efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte de conformitat amb l’article 151.2 del RDL 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de Contractes 
del Sector Públic i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui 
procedent.  
 
El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que “El nostre grup 
s’abstindrà en la votació per varis motius: 
El primer motiu és perquè ja hem manifestat el nostre desacord varies 
vegades amb com s’ha desenvolupat la decisió per part de l’Ajuntament de 
fer el canvi de sistema actual pel porta a porta. Nosaltres sempre hem 
defensat, més enllà d’estar d’acord en que és un sistema que augmentarà 
ràpidament el percentatge de reciclatge, que la decisió hauria d’haver estat 
després d’un procés de participació on els artesencs s’haguessin pogut 
pronunciar a través d’una consulta. 
Un altre motiu per l’abstenció és perquè ja vam manifestar que els plecs de 
condicions que regulen el procés de licitació del porta a porta contenien 
molts errors. Creiem que en les deliberacions de la mesa ha quedat clar que 
les bases no eren prou especifiques i mantenien un grau de subjectivitat 
massa elevat. Tot i que reconeixem el treball tècnic realitzat, creiem que el 
resultat del procés manté molts dubtes com a causa de les bases. 
Finalment volem aclarir que hem optat per l’abstenció i no pel vot en 
contra, que pel que he exposat en podríem tenir suficients motius, per la 
voluntat que hem vist dels altres membres de la mesa de contractació 
d’esmenar els dubtes que vam exposar a la primera reunió. En que 
bàsicament demanàvem que la decisió de la puntuació de la part subjectiva 
no sigues arbitraria, sinó que anés recolzada per una valoració econòmica 
objectiva. 
Per aquests motius exposats el nostre grup s’abstindrà en l’acord de 
contractació de l’empresa que realitzarà el porta a porta i la neteja viària.  
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Se sotmet a votació l’anterior Acord:   
Resultat:  
Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, 
n’Elisabet Carracedo Mañosa, en Ramon Fornell i Alsina i en Gerard Girbau i 
Fonts. 
S’abstenen: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en 
Josep M. Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 
Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 4 abstencions, per majoria queda 
aprovat l’anterior acord. 
 
 
 
L’Alcalde-president aixeca la sessió de la qual, com a Secretària, estenc 
aquesta acta. 
 
La Secretària,         Vist i plau 
       L’Alcalde,  
 
 
 
Montserrat Bach i Pujol    Josep Candàliga i Freixa 
 
Artés, 3 d’abril de 2014 
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