
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PÚBLICA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 8 
DE JUNY DE 2022 

 

Havent de celebrar la Junta de Govern local sessió de caràcter extraordinari pública, a distància per 
mitjans electrònics vàlid. 
 
Assistents per via telemàtica: alcalde-president Sr. Gerard Parcerisas Valls,  Sr. Primer tinent 
d’alcalde: Jordi Parcerisas Valls i segona tinent d’alcalde: Gemma Fabrés Casals  
 

Absent: Sra. Irene Abad Gil. 
 
A 8 de juny 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.-  ADJUDICACIÓ LOT 2 SUBMINISTRAMENT ELEMENTS D’APORTACIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA PORTA A PORTA.  
 
La senyora secretària dóna lectura a la primera i única proposta de l’ordre del dia: 
 
Vist l’expedient instruït per a la contractació amb les següents característiques: 
 
Exp. 2022CT01_142 
Tipus de contracte: LOT 2.- Subministrament  
Objecte del contracte: Adquisició d’elements d’aportació domèstica/comercial/via pública i 
tecnologia de control 
Valor estimat: 46.755,08 €, IVA inclòs 
 
En data 28 de gener de 2022, s’aprova l’expedient de contractació juntament amb els plecs de 
clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques.  
 
En dates posteriors, es reuneix la Mesa de Contractació, es procedeix a l’obertura i valoració de la 
documentació presentada per les empreses licitadores i s’emet, entre d’altres, la següent acta que 
inclou un resum del procediment i la proposta d’adjudicació: 
 
“Antecedents 
En data 12 d’abril de 2022, es constitueix la Mesa de contractació i es dona compte de les empreses 
presentades dins el termini legalment establert. 
 

1 ID Waste, S.L. R.E. E-2022-1862 
2 Entidad Maya S.L. R.E. E-2022-1883 

 



 

 

En el mateix acte, es procedeix a l’obertura del sobre 1 que conté la declaració responsable  i es 
requereix a l’empresa Entidad Maya, S.L. per tal que esmeni la documentació, la qual es aportada. 
 
En data 26 d’abril de 2022 es declaren admeses les dues empreses. 
 
Objecte de la sessió 
Obertura del sobre 2 que conté la documentació subjecte a criteris automàtics 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Primer.- Per part del President de la Mesa s’ordena l’obertura del sobre 2, per ordre de presentació 
de les propostes i es procedeix a la lectura de la documentació: 
 
Criteris ID Waste, S.L. Entidad Maya, S.L. 
Proposta econòmica s/IVA 

amb IVA 
36.285,06 € 
43.904,92 € 

No consta valor sumatori 
<oferta licitació  

Subministrament sacs  100 unitats 100 unitats 
Compostadors 50 unitats 50 unitats 
Reducció termini lliurament 15 dies 25 dies 
Memòria tècnica S’aporta S’aporta 

 

 
En la lectura s’observa que l’empresa Entidad Maya, S.L. no indica el total de la proposta econòmica, 
però inclou la taula amb els preus unitaris i el cost total de cadascun. També es detecten alguns 
errors de càlcul, per això es revisen les ofertes per part dels tècnics municipals i es determina el 
següent: 
 

“Empresa ID Waste. Examinada la taula de preus presentada es detecta un arrodoniment 
automàtic dels valors de les bosses compostables de 7l i 120l, amb un import total sense IVA de 
2.201,22 € i 31,20 €, respectivament per la qual cosa, per obtenir el valor unitari ofertat, es 
divideix el valor resultant entre les unitats sol.licitades quedant en 0,042 €/unitat i 0,065 €/unitat, 
respectivament. 
 
Empresa Entidad Maya. Examinada la taula de preus presentada es detecta un error de càlcul 
entre el preu unitari ofert pels TAG bujols de 3,5 €/unitat i el de 553,00 € que representa el seu 
import total sense IVA (que correspondria a 5,07 €/unitat si es divideix el valor resultant entre les 
unitats sol.licitades). En ambdós casos, els imports són superiors al preu unitari màxim fixat en 

Taula licitació   ID Waste  Entidad Maya 
Volum Preu unitari 

(base imposable 
màxima licitació) 

Unitats  Preu unitat Import €  Preu unitat Import € 

7 1,95 1616  1,93 3.118,88  1,85 2.989,60 
20 5 1646  4,9 8.065,40  4,96 8.164,16 
40 7,15 1676  7,06 11.832,56  7,15 11.983,40 
120 38 50  36,1 1.805,00  33 

(23,01)* 
1.155,00 

240 54 41  51,3 2.103,30  52 2.132,00 
360 65 6  61,75 370,50  65 390,00 
1100 150 12  142,5 1.710,00  150 1.800,00 
Tag cubells 1,3 4938  1 4.938,00  1 4.938,00 
Tag bujols 1,3 109  1 109,00  3,5 

(5,07)* 
553,00 

Bosses 7l 0,046 52410  0,042 2.201,22  0,046 2.410,86 
Bosses 120l 0,065 480  0,065 31,20  0,065 31,20 
     36.285,06     



 

 

la taula del plec de condicions administratives particulars, l’aclariment del plec tècnic i la plantilla 
Annex II dels criteris subjectes a criteris automàtics, que és limitava a 1,30 €/unitat. 
 
El preu unitari ofert pels bujols de 120l de 33 €/unitat no es correspon amb l’import total resultant, 
per la qual cosa si per obtenir el valor unitari ofert es divideix el valor resultant entre les unitats 
sol.licitades obtindríem un preu de 23,1 €/unitat” 

 
Per tot això, la Mesa de contractació ACORDA: 
 
Primer.- Excloure la proposa presentada per l’empresa Entidad Maya, S.L. perquè l’oferta 
corresponent als Tag bujols és superior al preu unitari mínim d’1,3 € establert en la licitació, d’acord 
amb la taula de la clàusula 24 del plec de clàusules administratives particulars, la clàusula 19 del 
plec de prescripcions tècniques “preus unitaris límit” amb l’aclariment posterior i la plantilla Annex II 
de criteris automàtics facilitada per a ser complimentada i annexada en el sobre 2, que conté una 
columna on s’indica la base imposable màxima de cadascun dels preus unitaris objecte de la 
licitació.  
 
Segon.- S’elabora una taula classificada per ordre decreixent on s’inclou la valoració provisional de 
les ofertes: 
 
Empreses Prop econòmica Sub.sacs Compostadors Reducció termini Total 
ID Waste S.L 80 5 10 3 98,00 

 
Tercer.- Proposar com empresa adjudicatària per al LOT 2 -Servei recollida porta a porta, 
corresponent al subministrament dels ELEMENTS D’APORTACIÓ DOMÈSTICA, COMERCIAL, VIA 
PÚBLICA I TECNOLOGIA DE CONTROL, per la quantitat total de 43.904,92 €, dels quals   
36.285,06 € corresponent a pressupost i 7.619,86 € a l’IVA, juntament amb el compliment de la resta 
de la proposta ofertada, a l’empresa ID WASTE, S.L. requerint-la per a què dins el termini de deu 
dies hàbils a comptar des de l’enviament del requeriment, presenti: 
 

- Inscripció al RELI o registre equivalent i declaració jurada del responsable legal, conforme 
les circumstàncies reflectides no han experimentat cap variació.  

- La documentació justificativa de les circumstàncies consignades en la declaració 
responsable aportada, en cas que no figurin en el punt anterior. 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a les empreses licitadores, així com publicar-ho al perfil del 
contractant.” 
 
Atès que l’empresa ID Waste, S.L. aporta la documentació justificativa dins el termini 
legalment establert. 
 
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. 
 
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte 2022CT01_142 - LOT 2 consistent en el subministrament  dels 
ELEMENTS D’APORTACIÓ DOMÈSTICA, COMERCIAL, VIA PÚBLICA I TECNOLOGIA DE 
CONTROL per al servei de recollida de residus porta a porta, a l’empresa ID WASTE S.L. amb 
estricta subjecció als Plecs de clàusules administratives generals i particulars, així com el plec de 
prescripcions tècniques particulars.  
 



 

 

Segon.- Establir com a preu del contracte el de QUARANTA-TRES MIL NOU-CENTS QUATRE 
EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS , IVA inclòs, desglossats com segueix: 
 
 
 
 
Tercer.-  Determinar que el termini per al lliurament dels elements objecte d’aquest contracte serà 
de 27 dies naturals, a comptar des de la signatura del contracte. 
 
Quart.-  Determinar que les millores presentades per part de l’empresa adjudicatària, sense cost 
addicional per l’Ajuntament, d’acord amb la plica presentada i a les quals caldrà compliment són les 
següents: 
 

- Subministrament de 100 sacs per a la recollida de fracció vegetal no llenyosa 
- Subministrament de 50 compostadors destinats a habitatges unifamiliars 

 
Cinquè.-  Determinar que la garantia definitiva ha estat dipositada a la Tresoreria Municipal, en data 
3 de juny de 2022, mitjançant aval bancari de Caixabank, per un import de 1.814,25 €. 
 
Sisè.-  Formalitzar aquest contracte en document administratiu de conformitat amb allò que disposa 
l’article 153 de la Llei de Contractes del Sector Públic 
 
Setè.-   Informar a l’empresa interessada que d´acord amb la normativa de protecció de dades  les 
seves dades seran tractades per l´Ajuntament amb la finalitat de mantenir la relació contractual i 
s’incorporaran a la plataforma del Registre de Contractes del Sector Públic.  Així mateix, podrà 
exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i oposició i consultar informació addicional a 
http://elshostaletsdepierola.cat/politica-de-privacitat/ o mitjançant l’adreça electrònica 
dpd@elshostaletsdepierola.cat 
 
Vuitè. –. Publicar dita adjudicació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, així com al 
Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
Novè.-   Disposar la despesa de 43.904,92 €, IVA 21% inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
1621 63500 “ Adquisició contenidors” 
 
Desè.-.   Aprovar la baixa de l’adjudicació del subministrament per l’import que es detalla a 
continuació i comunicar-ho al Departament de Comptabilitat per tal que procedeixin a l’anotació 
comptable corresponent. 

 PEM IVA 21 % Total 
Import licitació 38.640,56 € 8.114,52 € 46.755,08 €  
Import adjudicació 36.285,06 € 7.619,86 € 43.904,92 € 
Baixa adjudicació 2.355,50 € 494,66 € 2.850,16 € 

 
Onzè.-  Notificar el present acord, en deguda forma, als interessats en l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
I essent les dinou hores i quinze minuts, i no havent cap més assumpte que tractar el Sr. alcalde 
aixeca la sessió. Dono fe 
 
L’alcalde      La secretària  

PEC IVA 21% TOTAL 
36.285,06 € 7.619,86 € 43.904,92 € 


