
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  6 / 2017

Caràcter: Extraordinari 

Data: 22 de maig de 2017

Horari: 8’05 hores 

Lloc: Sala de Plens

Assistents

Jordi Solé i Ferrando, alcalde

Núria Carné i Navarro, regidora

Isidre Pineda i Moncusí, regidor

Maria Pilar Aznar i López, regidora

Vicenç Personat i Pallarès, regidor

Jaume Mauri i Sala, regidor 

Josep Ramon Marañés i Vidal, regidor

David Través i Ambrosio, regidor

No Assistents

Roser Guiteras i López, regidora

Alexandra Redondo Ibáñez, regidora 

Anna Mata Domènech, regidora

Francesc Coral Prades, regidor 

Maria Dalmau Xalabarder, regidora 

Francisco Javier Ortega Guillén, regidor

Carla Millán Peñaranda, regidora 

Francisco Martínez Boluda, regidor 

Montserrat Romano Bosch, regidora 
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Secretari

Maria Remei Sala Leal, secretària gral.

Interventora

Gemma Riera Termes, interventora

Ordre del dia

Únic. Acceptar la renúncia presentada per ROGASA Construcciones y Contratas SAU i 

requerir a ACSA Obras e Infraestructuras SA perquè presenti la documentació per a 

l'adjudicació del contracte de les obres «Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització 

de la plaça del Sindicat. Fase I.», expedient 481/2017.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

L’alcalde obre la sessió.

Únic. Acceptar la renúncia presentada per ROGASA Construcciones y Contratas SAU i 

requerir a ACSA Obras e Infraestructuras SA perquè presenti la documentació per a 

l'adjudicació del contracte de les obres «Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització 

de la plaça del Sindicat. Fase I.», expedient 481/2017.

Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes plenaris, atès el que

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor/a...

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [8 vots favorables dels 

membres del grup municipal d’ERC (8)],

   ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número 481/2017 relatiu a la renúncia a l'adjudicació de ROGASA i requeriment de 

documentació a ACSA Obras e Infraestructuras SA per a la contractació de les obres 

«Aparcament a les hortes de Baix i urbanització de la Plaça del Sindicat. Fase I.»
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Antecedents

1.  El Ple de l'Ajuntament, en la sessió celebrada en data 27 d'abril de 2017, va aprovar, entre 

altres, els acords següents:

«Primer. Classificar per ordre decreixent les proposicions presentades:

1. Romero Gamero, SAU  90,00 punts

2. ACSA, Obras e Infraestructuras, S.A,  83,31 punts

3. Top proyectos y contratas, SL- Hercal Diggers, SL  69,73 punts

4. Excavaciones y construcciones Benjumea, SA  62,67 punts

5. Joca Ingeniería y Construcciones, SA  55,74 punts

6. Vialitat i Serveis, SLU-Cifreat, SL  52,79 punts

7. Garriga Obres i Serveis, SL- Grup Mas, SLU  48,84 punts

8. Ferrovial Agromán, SL    5,00 punts

Segon.  Requerir a ROMERO GAMERO, SAU,  perquè en el termini de DEU dies 

hàbils, a comptar des del següent a aquell en que hagués rebut el present requeriment,

presenti la documentació següent:

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o 

document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o 

persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de 

càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura 

de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti 

el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions 

objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures 

abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan 

l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar 

s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte 

fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.

b) La documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i autoritzi a l’òrgan de contractació a 

obtenir de forma directe l’acreditació d’aquestes dades i de disposar efectivament els 
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mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte 

conforme l’article 64.2 TRLCSP 

c) La documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva que sigui 

procedent.

Tercer.  Requerir a ROMERO GAMERO, SAU,  perquè en el mateix termini presenti la 

documentació que acrediti la classificació exigida:

Identificador Grup Subgrup Categoria
Estructures de formigó C 2 d
Aïllaments i impermeabilitzacions C 7 c
Fonaments especials K 1 d
Jardineria i plantacions K 6 c

La documentació que acrediti que el licitador o empresa subcontractada disposa de 

personal amb categoria especialista en cadascuna de les àrees d'instal·lacions. Des 

del punt de vista de l'electricitat, que disposa d'empresa especialitzada en aparell de 

protecció passiva i activa contra incendis i d'aparells elevadors.

També haurà de presentar certificats de bona execució, emesos pels titulars de les 

obres, de similar complexitat, amb un pressupost d'execució material mínim de 

1.500.000 euros, executades en els últims deu anys, indicant l'import, les dates i el lloc 

d'execució de les obres.

Quart. Fer constar expressament que de no complir-se íntegrament els requeriments 

dels apartats anteriors en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la 

seva oferta i  per tant, es procedirà a requerir la documentació ressenyada en els 

apartats Segon i Tercer al següent licitador, d’acord amb l’ordre en el qual han quedat 

qualificades les ofertes.

Cinquè. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible 

de recurs; sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de 

conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques.»
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Aquest acord va ser notificat a ROGASA Construcciones y Contratas SAU en data 5 de maig de

2017.

2. En data 9 de maig de 2017 el senyor Alberto Marín Lozano, en nom i representació de 

ROGASA Construcciones y Contratas SAU, va presentar una instància que literalment diu:

«El sotasignat, Sr. Alberto Marín Lozano amb DNI núm. 46.699.495-L, en representació

de l'empresa  ROGASA Construcciones y contratas, SAU, en qualitat d'apoderat,

DECLARA: 

Amb el present escrit notifiquem la nostra renúncia a l'adjudicació de les obres de 

CONSTRUCCIÓ DE L'APARCAMENT A LESW HORTES DE BAIX I URBANITZACIÓ

DE LA PLAÇA DEL SINDICAT. FASE I, licitades per L'AJUNTAMENT DE CALDES DE

MONTBUI, degut a que no podem mantenir l'oferta econòmica presentada per a 

l'execució de la mateixa.»

3. La segona empresa classificada, segons l'acord del Ple municipal de data 27 d'abril de 2017,

és la mercantil ACSA Obras e Infraestructuras SA.

4. L'informe jurídic acredita la legalitat de la proposta.

Fonaments de dret

Article 151.2 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

L'article 151.3, 3r paràgraf, diu: «De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el 

plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso 

a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en el que hayan quedado 

clasificadas las ofertas.»

En aquest cas hi ha una retirada expressa de l'oferta i s'haurà de procedir de la mateixa 

manera.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:
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Primer. Acceptar la renúncia al contracte de les obres «Aparcament a les hortes de Baix i 

urbanització de la Plaça del Sindicat. Fase I», presentada per ROGASA Construcciones y 

Contratas SAU.

Segon. Requerir a ACSA Obras e Infraestructuras SA perquè en el termini de DEU dies hàbils, 

a comptar des del següent a aquell en que hagués rebut el present requeriment, presenti la 

documentació següent:

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que 

el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a més del 

seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per

representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la 

societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran 

d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords 

continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent 

Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat 

d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte 

fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.

b) La documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i autoritzi a l’òrgan de contractació a obtenir de 

forma directe l’acreditació d’aquestes dades i de disposar efectivament els mitjans que 

s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme l’article 64.2 

TRLCSP 

c) La documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.

Tercer.  Requerir a ACSA Obras e Infraestructuras SA perquè en el mateix termini presenti la 

documentació que acrediti la classificació exigida:

Identificador Grup Subgrup Categoria
Estructures de formigó C 2 d
Aïllaments i impermeabilitzacions C 7 c
Fonaments especials K 1 d
Jardineria i plantacions K 6 c
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La documentació que acrediti que el licitador o empresa subcontractada disposa de personal 

amb categoria especialista en cadascuna de les àrees d'instal·lacions. Des del punt de vista de 

l'electricitat, que disposa d'empresa especialitzada en aparell de protecció passiva i activa 

contra incendis i d'aparells elevadors.

També haurà de presentar certificats de bona execució, emesos pels titulars de les obres, de 

similar complexitat, amb un pressupost d'execució material mínim de 1.500.000 euros, 

executades en els últims deu anys, indicant l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres.

Quart. Fer constar expressament que de no complir-se íntegrament els requeriments dels 

apartats anteriors en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i  

per tant, es procedirà a requerir la documentació ressenyada en els apartats Segon i Tercer al 

següent licitador, d’acord amb l’ordre en el qual han quedat qualificades les ofertes.  

Cinquè. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de recurs;

sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que 

disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques.

L’alcalde aixeca la sessió a les 8 hores i 7 minuts, de la qual cosa, com  a secretària gral., 

estenc aquesta acta.

La secretària gral.  Vist i plau

L’alcalde

Maria Remei Sala Leal         Jordi Solé i Ferrando
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