
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PÚBLICA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 27 
D’ABRIL DE 2022 

 

Havent de celebrar la Junta de Govern local sessió de caràcter extraordinari pública. 
 
Assistents per via telemàtica: alcalde-president Sr. Gerard Parcerisas Valls,  Sr. Primer tinent 
d’alcalde: Jordi Parcerisas Valls, segona tinent d’alcalde: Gemma Fabrés Casals i tercera tinent 
d’alcalde: Sra. Irene Abad Gil. 
 

Absent: Cap. 
 

A 27 d’abril de 2022 es reuneix la Junta de Govern local en sessió extraordinària pública, en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. Gerard Parcerisas Valls, alcalde-president, amb 
l’assistència dels regidors abans esmentats, assistits per la Sra. secretària-interventora de la 
corporació, na M. Alba Arrufat Vilaginés, que dóna fe de l’acte. 

 
En compliment d’allò que estableix la sentència del Tribunal Constitucional número 161/2013, de 26 
de setembre, que ha alterat el caràcter no públic de les sessions de la Junta de Govern Local en els 
temes relatius a les atribucions delegades pel Ple a la Junta de Govern Local. 
 
Essent les dinou hores, el Sr. alcalde-president declara oberta la sessió pública de la Junta de 
Govern Local, adoptant-se el següent acord: 

 
1.- CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DELS RESIDUS 
MUNICIPALS. 
 
La senyora secretària dóna lectura a la primera i única proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès el que estableix l’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic (en endavant LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 que 
assenyala que la subscripció de contractes per part de les administracions públiques requereix la 
tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de contractació motivant la 
necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 28 de la LCSP i que s’ha de publicar en 
el perfil de contractant. 
 
Atès que l’ajuntament té la competència i responsabilitat de recollir els residus municipals i 
gestionar-los d’acord amb la normativa vigent i que cal fomentar la sensibilització entre la població, 
sobre la problemàtica i la necessitat de reciclar i donar un correcte tractament als residus, prenen 
consciència que la separació en origen és fonamental per obtenir una correcta gestió i aconseguir 
la participació en el nou model a implantar del porta a porta de totes les fraccions dels residus 
municipals. 
 
Davant la necessitat de procedir a la contractació del servei de recollida porta a porta de la fracció 
resta, selectiva i orgànica dels residus municipals, en data 28 de gener de 2022 es va aprovar 
l’expedient de contractació en dos lots independents, del qual, el lot 1 corresponent al servei, fou 
suspès posteriorment, per considerar procedent la inclusió de la revisió de preus, d’acord amb el 
Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, atenent a què es tracta d’una inversió a 5 anys. 
 



 

 

Atès l’interès en procedir a dita contractació i quedant justificada tant en els punts anteriors, com en 
l’expedient la idoneïtat i conveniència de l’actuació  
 
Exp. 2022CT07_862 
Tipus de contracte: Serveis 
Títol: Servei de recollida porta a porta de la fracció resta, selectiva i orgànica dels residus municipals, 
per un termini de 5 anys, compresos entre el 2022 i 2027   
Valor estimat del contracte: 1.208.357,26 € IVA inclòs del 10% (109.850,66 €)   
 
El present contracte té la consideració de contracte de serveis de conformitat amb els articles 16, 
17, i 19 LCSP i li és aplicable el règim jurídic previst pels contractes administratius a tenor de l’article 
25 de la citada llei. 
 
Examinats els informes emesos per part dels serveis jurídics municipals i intervenció.  
 
Vist l’import de la contractació, el procediment més adequat per a l’adjudicació és el procediment 
obert harmonitzat i tramitació ordinària. 
 
Atès que la despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb 
càrrec a la partida pressupostària 1621 22700 del pressupost municipal per als exercicis 2022-2027, 
d’acord amb el que estableix l’art. 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atès que es tracta d’un contracte plurianual, la seva eficàcia queda supeditada a l’existència del 
crèdit adequat i suficient en els pressupostos dels exercicis 2023-2027.  
 
En ús de les atribucions legalment conferides a la Junta de Govern Local en virtut dels acords de 
delegació del Ple de 17 de juliol de 2019, pel que fa matèries de contractació. 
 
Proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació administrativa 2022CT07_862 per al “Servei de 
recollida porta a porta de la fracció resta, selectiva i orgànica dels residus municipals”, per un termini 
de 5 anys compresos entre el 2022 i 2027, per un import total d’1.208.357,26 € IVA inclòs del 10%  
 
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que 
han de regir aquesta contractació administrativa.  
 
Tercer.- Condicionar l’adjudicació del contracte a què s’acrediti l’existència de crèdit adequat i 
suficient per fer front a les despeses derivades de la seva execució als exercicis 2023-2027. 
 
Quart.- Aprovar les autoritzacions de la despesa corresponent, per un import màxim de licitació 
1.208.357,26 €, Iva inclòs del 10% amb càrrec a les partides pressupostàries de despesa 1621 
22700 del pressupost municipal dels exercicis 2022-2027 i adonar de la present resolució a l’Àrea 
de Comptabilitat a l’efecte de practicar les anotacions que procedeixin, d’acord amb el següent 
desglòs, restant sotmesa l’executivitat d’aquestes despeses a la condició suspensiva d’existència 
de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte als exercicis 
esmentats. 
 

Any Pressupost s/IVA IVA 10% Pressupost IVA inclòs Partida pressupostària 
2022 73233,77 7323,38 80557,15 1621 22700 
2023 219701,32 21970,13 241671,45 
2024 219701,32 21970,13 241671,45 
2025 219701,32 21970,13 241671,45 
2026 219701,32 21970,13 241671,45 



 

 

2027 146467,55 14646,75 161114,30 
Total 1098506,60 109850,66 1208357,26  

 
Cinquè.- Ordenar l’obertura de la convocatòria i tramitar la contractació mitjançant el procediment 
obert harmonitzat, amb tramitació ordinària. 
 
Sisè.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant i al Diari Oficial de la Unió Europea, 
per tal d’obrir el termini de presentació de pliques, així com la documentació integrant de l’expedient 
de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions 
tècniques i la resta de documents necessaris per a la presentació de les ofertes. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
I essent les dinou hores i vint-i-sis minuts, i no havent cap més assumpte que tractar el Sr. alcalde 
aixeca la sessió. Dono fe 
 
 
 
L’alcalde      La secretària  
 
 


