
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PÚBLICA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 7 
DE SETEMBRE 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 7 de setembre 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 SERVEI RECOLLIDA PORTA A PORTA DELS RESIDUS MUNICIPALS. 
 
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. 2022CT07_862 
Tipus de contracte: Serveis 
Objecte del contracte:  Servei de recollida porta a porta dels residus municipals 
Valor estimat: 1.208.357,26 €, IVA inclòs 10% 
 
En data 27 d’abril 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 
 
Primer.- En data 23 de juny de 2022, es constitueix la mesa de contractació i es dona compte de 
les empreses presentades dins el termini legalment establert 
 
1  Innovia Coptalia SAU R.E. E-2022-3133 
2  Prezero España, SAU. R.E. E-2022-3135 
3 Centre de Gestió Mediambiental, S.L. R.E. E-2022-3146 
 



 

 

Segon.- Es procedeix a l’obertura electrònica del sobre 1 que conté la “declaració responsable” i es 
declaren admeses les tres empreses presentades. 
 
Tercer.- Seguidament s’obre el sobre 2 (judici de valor) i es fa lectura indexada de la documentació 
aportada. 
 
Quart.-  En la documentació presentada per les empreses Innovia Coptalia, SAU i  Centre de Gestió 
Mediambiental, S.L., en el sobre 2 judici de valor, es detecta informació referent a la ubicació de la 
base logística, essent objecte de valoració en l’obertura del sobre 3, amb un màxim de 10 punts, 
per la qual cosa es declaren excloses del procediment. 
 
Quart.-  Per part dels tècnics s’emet un informe valoratiu del sobre 2 de l’empresa Prezero España, 
S.A., obtenint el següent resum: 
  
1. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DE RESIDUS 
DOMICILIARIS I COMERCIALS (màx. 30 punts) 

 8,25 punts 

2. DESCRIPCICIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE LES ÀREES TANCADES AMB 
CONTROL D’ACCÈS (màx 3 punts) 

1,125 punts 

3. TECNOLOGIA DE CONTROL I SEGUIMENT (màx 5 punts)   1,25   punts 
4. IMPLANTACIÓ i PLANIFICACIÓ DEL NOU DEL NOU SERVEI   3,125 punts 
5. DESCRIPCIÓ DELS MITJANS PERSONALS     0,5    punts 
Total 14,25 punts 

 
Objecte de la sessió 
Lectura puntuacions sobre 2 i obertura del sobre 3 “criteris subjectes a judici de valor” 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

Primer.-  Es fa lectura de la puntuació de la documentació del sobre 2 i s’ordena l’obertura del sobre 
3 donant lectura del seu contingut: 
 

Empresa/Criteris Innovia Copt.SAU Prezero Esp. SAU Centre Gest. Medi., S.L. 
Prop econòmica  
(1.098.506,60 € s/IVA) 

No procedeix l’obertura 

1.092.464,81 € 

No procedeix l’obertura Suport actes festius SI 
Punts concent. contenidors 3 tòtem/armari 
Subminist. lectors manuals SI 
Base logística Menys 3 km 

 
Segon.- Posteriorment s’elabora una taula classificada per ordre decreixent on s’inclou la valoració 
provisional de les ofertes vàlides en el procediment, segons: 
 

 
Com a conseqüència de tot l’exposat, la Mesa ACORDA: 
 
Primer.- Proposar com empresa adjudicatària, per al “SERVEI PORTA A PORTA DE LA FRACCIÓ 
RESTA, SELECTIVA I ORGÀNICA DELS RESIDUS MUNICIPALS” per la quantia total de 
1.201.711,29 €, dels quals 1.092.464,81 € corresponent al preu base i 109.246,48 € a l’IVA, 
juntament amb el compliment de la resta de la proposta ofertada, a PREZERO ESPAÑA, SAU 
requerint-la, per a què dins el termini de deu dies hàbils a comptar de de l’enviament del requeriment, 
presenti: 
 

o Documents que acreditin la personalitat jurídica del licitador.  

Empresa Sobre 2 
(màx 45 

p) 

Prop. económ 
(màx. 40 p) 

Actes festius 
(màx 1 p) 

 Punts contenidors 
       (màx. 3 p) 

 Subminist.lectors 
      (màx.1  p) 

Base logíst 
(màx 10 p) 

TOTAL 

  Prezero Esp.  14,25 40 1 3 1 10 69,25 



 

 

o Documents que acreditin la facultat d’actuar a nom de tercers.  
o Acreditació de la solvència econòmica i tècnica-professional.  
o En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels recursos 

necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  
o Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 

adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.  
o Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social  
o Impost d’Activitats Econòmiques  
o Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.  

 
Segon.- Notificar aquests acords a les empreses licitadores, així com publicar-ho al perfil del 
contractant. 
 
Atès que l’empresa Prezero Espanya, S.A. 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 2022CT09_862 consistent en el servei de RECOLLIDA PORTA A 
PORTA DE LA FRACCIÓ RESTA, SELECTIVA I ORGÀNICA DELS RESIDUS MUNICIPALS, a 
l’empresa PREZERO ESPAÑA, S.A. 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 UN MILIÓ DOS-CENTS UN MIL SET-CENTS ONZE 
EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS , IVA inclòs, desglossats com segueix: 
 
 
 
 
Tercer.-  Determinar que la durada del contracte serà de cinc anys, entre el 2022 i 2027, 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: 
 

- Recollida de suport en actes festius i esdeveniments un mínim de sis actes o esdeveniments 
anuals 

- Subministrament de 3 punts de concentració de contenidors/tòtems/armaris per carrers de 
les urbanitzacions amb pendents pronunciades o difícil accés. 

- Subministrament d’un lector de mà RFID adient per equip de recollida per tasques 
d’identificació i inspecció. 

- Disposar d’una base logística a menys de 3 km 
 
Es donarà compliment als continguts presentats en el sobre 2 “judici de valor”. 
 
Cinquè.-  Determinar que la garantia definitiva ha estat dipositada a la Tresoreria Municipal, en data 
22 d’agost de 2022, mitjançant aval bancari de Caixabank, per un import de 54.623,24 €. 
 
Sisè.-  Formalitzar aquest contracte en document administratiu de conformitat amb allò que disposa 
l’article 153 de la Llei de Contractes del Sector Públic 
 

PEC IVA 10% TOTAL 
1.092.464,81 € 109.246,48 €  1.201.711,29 € 



 

 

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 plurianual de 50.071,30 €, IVA 10% inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 1621 22700 del pressupost municipal per a l’exercici 2022 i supeditar la resta de 
l’import a l’existència de crèdit en els pressuposts dels exercicis 2023-2024-2025-2026 i 2027, 
segons: 
 

Pressupost Import 10% Iva inclòs 
2022 50.071,30 € 
2023 240.342,26 € 
2024 240.342,26 € 
2025 240.342,26 € 
2026 240.342,26 € 
2027 190.270,95 € 

 
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 1.098.506,60 € 109.850,66 € 1.208.357,26 € 
Import adjudicació 1.092.464,81 € 109.246,48 €  1.201.711,29 € 
Baixa adjudicació 6.041,79 € 604,18 € 6.645,97 € 

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


