
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.: 3 / 2017

Caràcter: Extraordinari 

Data: 17 de març de 2017

Horari: 9’15 hores 

Lloc: Sala de Plens

Assistents

Jordi Solé i Ferrando, alcalde

Núria Carné i Navarro, regidora

Maria Pilar Aznar i López, regidora

Vicenç Personat i Pallarès, regidor

Jaume Mauri i Sala, regidor 

Josep Ramon Marañés i Vidal, regidor

Roser Guiteras i López, regidora

David Través i Ambrosio, regidor

Alexandra Redondo Ibáñez, regidora 

Francesc Coral Prades, regidor 

Franscisco Martínez Boluda, regidor 

No Assistents

Isidre Pineda i Moncusí, regidor

Anna Mata Domènech, regidora

Maria Dalmau Xalabarder, regidora 

Francisco Javier Ortega Guillén, regidor

Carla Millán Peñaranda, regidora 

Montserrat Romano Bosch, regidora 
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Secretari

Maria Remei Sala Leal, secretària gral.

Interventora

Gemma Riera Termes, interventora

L’alcalde obre la sessió

Ordre del dia

1.  Aprovar  la  rectificació  del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  per  a

l’adjudicació del contracte de l’obra "Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de

la plaça del Sindicat Fase I", expedient 481/2017 de Serveis Territorials.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.  APROVAR  LA  RECTIFICACIÓ  DEL  PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES

PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA "APARCAMENT A

LES  HORTES  DE  BAIX  I  URBANITZACIÓ  DE  LA  PLAÇA  DEL  SINDICAT  FASE  I",

EXPEDIENT 481/2017 DE SERVEIS TERRITORIALS.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

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

dels membres dels grups municipals d’ERC (8); i 3 abstencions SOM CALDES (1);  CiU (1) i 

d'UP CALDES (1)],             

                 ACORDA:   

Identificació de l’expedient
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Expedient número 481/2017 relatiu a la rectificació del Plec de clàusules administratives 

particulars per a l’adjudicació del contracte de l’obra “Aparcament a les Hortes de Baix i 

urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”.

Antecedents

1. El Ple de l’ajuntament de Caldes de Montbui, en la sessió de data 23 de febrer de 2017, va 

aprovar, entre d’altres acords, el Plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació

del contracte de l’obra “Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. 

Fase I”.

2. En la clàusula 18) d'aquest plec: Criteris per a l'adjudicació del contracte, en el segon criteri 

avaluable de forma automàtica, diu literalment:

«- Termini d'execució de les obres:........................................................................ fins a 40 punts

S'atorgaran els 40 punts a l'oferta que presenti l'ampliació més gran del termini d'execució i 0 

al que s'ajusti al contemplat en el plec. La resta es valoraran proporcionalment.»

En aquest criteri s'ha de valorar la reducció del termini d'execució de les obres, no la seva 

ampliació.

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

Fonaments de dret

Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011,

de 14 de novembre.

Article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques.

Conclusions
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En conseqüència, formulo al Ple, previ el dictamen de la Comissió Informativa de les Matèries 

de Competència de Ple, la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Aprovar la rectificació del Plec de clàusules administratives particulars per a 

l’adjudicació del contracte de l’obra “Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça 

del Sindicat. Fase I”, i on diu:

«- Termini d'execució de les obres:.................................................................... fins a 40 punts

S'atorgaran els 40 punts a l'oferta que presenti l'ampliació més gran del termini d'execució i 0 al

que s'ajusti al contemplat en el plec. La resta es valoraran proporcionalment.»

ha de dir: 

«- Termini d'execució de les obres:.....................................................................fins a 40 punts

S’atorgaran els 40 punts a l’oferta que presenti la major reducció del termini d'execució i 0 al 

que s’ajusti al contemplat en el plec. La resta es valoraran proporcionalment.»

Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al perfil del 

contractant, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el web municipal.

Tercer. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar 

en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 

d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 

de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 

77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 

de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs 

contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es 
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dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant 

sis mesos.

L’alcalde aixeca la sessió a les 9 hores i 27 minuts, de la qual cosa, com a secretària general,

estenc aquesta acta.

La secretària gral.  Vist i plau

L’alcalde

Maria Remei Sala Leal Jordi Solé i Ferrando
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