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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA  
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  

EL DIA 3 DE MAIG DE 2016  

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

Sra. Caterina Brusca Campos SU-CP
Sr. Demetrio Querol Pasalamar SU-CP
Sra. Elvira Labernia Callarisa SU-CP
Sr. Albert Palacios Bernad SU-CP

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia tres de maig de dos mil setze.

Essent  les  tretze  hores  i  trenta  minuts  es  constitueix  la  Junta  de  Govern  Local,  integrada  pels
membres que s'expressen a l'encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Núria Ventura
i Brusca, assistida per la secretària accidental de la corporació, amb l'objectiu de celebrar la sessió
extraordinària corresponent al dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

2. Classificació d'ofertes i requeriment de documentació del contracte administratiu de les

obres d'instal·lació d'un ascensor i adequació d'una sortida d'emergència a la Biblioteca

Municipal d'Ulldecona.

3. Adjudicació de llicències temporals d'espais de venda (parades) en el mercat municipal

d'Ulldecona.

Obert l'acte per la presidència, s'han adoptat els acords següents:

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

S'aprova l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 8 d'abril de 2016, per unanimitat dels membres 
consistorials presents.
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2.  CLASSIFICACIÓ D'OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE  
ADMINISTRATIU DE LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UN ASCENSOR I ADEQUACIÓ D'UNA SORTIDA  
D'EMERGÈNCIA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL D'ULLDECONA.  

Per acord de la Junta de Govern Local d'11 de desembre de 2015 es va aprovar el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, alhora que es va acordar simultàniament la licitació per a la contractació
per  procediment  obert,  atenent  a  l'oferta  econòmicament  més  avantatjosa,  amb  diversos  criteris
d'adjudicació i per tramitació ordinària de les obres d'instal·lació d'un ascensor i adequació d'una sortida
d'emergència a la Biblioteca Municipal d'Ulldecona.

En data 3 de febrer de 2016 va tenir lloc la darrera publicació de l'anunci de licitació per termini de
vint-i-sis dies naturals en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7051, així com en el
Perfil de contractant de l'Ajuntament, per tal que els interessats presentessin les seves proposicions.

Durant la licitació s'han presentat 20 proposicions, tal com consta en l'expedient.

En  data 14 de març  de 2016 es va  constituir  la  Mesa de Contractació  i  aquesta  va  procedir  a
l'obertura  dels  sobres  1,  que  contenen  la  documentació  administrativa,  havent-se  observat
deficiències en la informació presentada en alguns dels licitadors. La mesa de contractació va acordar
requerir a les empreses perquè en un termini no superior a 3 dies hàbils, d'acord amb el que estableix
la base 19.2, subsanessin els defectes de la documentació administrativa.

En  data  4  d'abril  de  2016  la  mesa  de  contractació  es  va  reunir  per  a  valorar  la  documentació
presentada pels licitadors, establint-se la relació de licitadors admesos.

En data 6 d'abril de 2016 la Mesa de Contractació es va reunir per procedir a l'obertura dels sobres 2,
que  contenen  la  proposició  econòmica,  i  va  acordar  reunir-se  en  una  propera  sessió  per  fer  la
valoració de les ofertes, puntuar-les segons la base 18 del plec de clàusules, que estableix els criteris
d'adjudicació que han de servir de base per a la determinació de l'oferta econòmica més avantatjosa,
tots ells avaluables de forma automàtica, i elevar posteriorment la proposta d’adjudicació a l'òrgan de
contractació.

En data 7 d'abril de 2016 la Mesa de Contractació va apreciar que hi havia tres proposicions que
segons l'article 152 del TRLCSP es podrien considerar desproporcionades,  aplicant els criteris de
l'article 85 del RGLCAP, per tant, es va donar un termini d'audiència de tres dies hàbils als licitadors
incursos en aquesta possible baixa anormal o desproporcionada, tal com estableix l'article 152 del
TRLCSP, perquè remetessin a l'Ajuntament informació sobre aquest extrem que justifiqués el sentit de
l'oferta. També va acordar nomenar a l'arquitecte municipal, Ferran Bonanza Querol, com a tècnic
responsable d’emetre un informe sobre la justificació d'aquestes baixes.

L'arquitecte municipal va emetre el seu informe en data 14 d'abril de 2016.

En data 25 d'abril de 2016 la Mesa de Contractació va valorar la justificació de les baixes anormals i/o
desproporcionades,  a  la  vista  de  l'informe  de  l'arquitecte  municipal,  i  va  acordar  excloure  de  la
classificació el licitador Gomintec, SL, per no haver justificat suficientment i de forma adequada la
inclusió de valors anormals o desproporcionats en la seva oferta, a la vegada que va acordar establir
la relació classificada i valorada, per ordre decreixent, de les ofertes presentades, proposant a l'òrgan
de  contractació  l'adjudicació  del  contracte  a  la  mercantil  OBRES  VENT  I  SOL 2010,  S.L.,  per
considerar-la l'oferta més avantatjosa.

De conformitat amb allò que estableix l’article 151.2 i la Disposició Addicional Segona del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Declarar l'exclusió de la licitació dels licitadors:

-   Cobra Instalaciones y Servicios,  SA, per desistiment, ja que l'empresa justifica que li  és
impossible mantenir la seva oferta econòmica, degut a una errada en la valoració de l'equip
d'elevació sol·licitat per l'Ajuntament.

- Gomintec, SL, per no haver justificat suficientment i de forma adequada la inclusió de valors
anormals  o  desproporcionats en la  seva  oferta,  ja  que  d'una banda s'ha  comptabilitzat  un
ascensor convencional,  no panoràmic, quan al projecte es troba prevista la instal·lació d'un
ascensor de tipus panoràmic, i per altra banda perquè molts de preus que s'han aportat no es
troben degudament justificats pel que respecta a la baixa, limitant-se a corregir l'import, sense
cap altra justificació. 

II. Classificar les proposicions presentades, atenent la proposta formulada per la Mesa de 
Contractació, de conformitat amb l’ordre decreixent següent:

III. Notificar i requerir l'empresa OBRES VENT I SOL 2010, S.L., licitadora que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent
en  què  rebi  el  requeriment,  presenti  la  documentació  justificativa  de  trobar-se  al  corrent  en  el
compliment de les seves obligacions tributàries i  amb la Seguretat Social  o autoritzi  a l’òrgan de
contractació per obtenir de forma directa l’acreditació d’allò, de disposar efectivament dels mitjans que
s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, de conformitat amb l’article 64.2
del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i d’haver constituït la garantia definitiva que
sigui procedent.
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Número Empresa

TO
TA

L 
PU

N
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Import Punts Mesos Reducció Punts Mesos Punts

8 Obres Vent i Sol 2010, SL        84.524,10    40,00 2,00 2,00 7,32 36 10 57,32
16 Edifisa Enter, SL        85.298,95    38,96 2,50 1,50 5,49 36 10 54,45

3 Idecas Servicios y mantenimientos, SL        96.373,52    24,08 1,27 2,73 10,00 36 10 44,08
6 Serveis Integrals 360 Plus, SL        96.883,45    23,40 1,50 2,50 9,15 36 10 42,54

13 Construcciones y Reformas Jimaran, SL        95.603,24    25,12 2,00 2,00 7,32 36 10 42,43
7 Fjpiñol, SL        93.139,76    28,43 3,00 1,00 3,66 36 10 42,08

15 Voracys, SL        99.547,20    19,82 1,50 2,50 9,15 36 10 38,96
18 Urcotex Inmobiliaria, SL        96.800,00    23,51 2,50 1,50 5,49 36 10 39,00
12 Ascensors Baro Rehabilitacions, SL        95.890,87    24,73 3,00 1,00 3,66 36 10 38,39
20 Also Casals Instal·lacions, SL      100.583,11    18,43 2,00 2,00 7,32 24 8 33,74

9 Obra civil Sanchez López, SLNE      102.837,23    15,40 2,00 2,00 7,32 36 10 32,71
4 Construcciones Plamel - Mepla, SL      100.430,00    18,63 3,00 1,00 3,66 36 10 32,29

14 Servidel, SLUnipersonal      108.011,04    8,45 2,00 2,00 7,32 36 10 25,76
17 Jordi's Cabre, SL        99.790,22    19,49 2,75 1,25 4,57 6 2 26,06
10 Retorvan, SL      103.064,00    15,09 3,50 0,50 1,83 24 8 24,92
19 Construccions Vinaixa, SA      111.763,09    3,41 3,50 0,50 1,83 12 4 9,24

Termini d'execució
(10 punts)

Garantia
(10 punts)
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3.  ADJUDICACIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS D'ESPAIS DE VENDA (PARADES)  EN EL MERCAT  
MUNICIPAL D'ULLDECONA.   

1.  La junta de Govern,  en sessió de data 15 de gener de 2016, va acordar aprovar  el  plec de
clàusules administratives que havien de regir la licitació per a l'atorgament de l'autorització municipal
per a l'exercici  de la venda no sedentària de 8 parades vacants al mercat exterior d'Ulldecona, i
creació d'una llista d'espera, a la vegada que es va procedir a convocar simultàniament la licitació.

2. En data 4 de febrer de 2016 va tenir lloc la publicació de l'anunci de licitació per termini de vint dies
hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 23, així com en el Perfil de contractant
de l'Ajuntament, per tal que els interessats/des presentessin les seves proposicions.

3. Durant la licitació es van presentar 4 proposicions, tal com consta en l'expedient.

4. En data 11 de març de 2016 es va constituir la Comissió de valoració d'aquesta licitació i aquesta
va procedir a l'obertura dels sobres 1, que contenen la documentació administrativa, establint-se la
relació de licitadors admesos.

5. En data 16 de març de 2016, la Comissió de valoració es va reunir per procedir a l'obertura dels
sobres 2, que contenen la proposició econòmica  i va acordar reunir-se en una propera sessió per fer
la valoració de les ofertes, puntuar-les segons la base 11 del plec de clàusules, que estableix els
criteris  de valoració  que han de servir  de base per  a la  determinació  de l'oferta econòmica més
avantatjosa, i elevar posteriorment la proposta d’adjudicació a l'òrgan competent.

6. En data 18 de març de 2016 la Comissió de valoració va valorar les ofertes presentades, i  va
acordar proposar a la Junta de Govern l'adjudicació de les següents parades al mercat als licitadors:

NÚMERO NOM UBICACIÓ PARADA
PREU

1 Birgitt Franke Lang Felip II, 8 (3,5 metres lineals) 150 euros
3 Hachem Alami Halimi Vidal i Barraquer, 1 (8 metres lineals) 150 euros
2 Francisco Santiago Moreno Montmar, 3 (8 metres lineals) 100 euros
4 Justa Borja Cortes Cardenal Gomà, 7 (7 metres lineals) 100 euros

i declarar deserta l'adjudicació de les següents parades:

UBICACIÓ PARADA
Cardenal Gomà, 8  (6 metres lineals)

Cardenal Gomà, 10  (4 metres lineals)
 Cardenal Gomà, 11 (5 metres lineals)
Vidal i Barraquer, 14 (4 metres lineals)

7.  En data 31 de març de 2016,  es va requerir  als  licitadors proposats com adjudicataris  per la
Comissió de valoració, perquè presentessin la documentació acreditativa de reunir els requisits exigits
per la clàusula 14 del plec de clàusules i procedir al pagament de l'import ofertat per la parada.

8. Durant aquest termini, han acreditat complir els requisits i han procedit al pagament de la parada el
Sr. Hachem Alami Halimi, i el Sr. Francisco Santiago Moreno.

La Sra. Birgitt Franke Lang, ha sol·licitat poder disposar de més temps per poder donar compliment
als requisits exigits.
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I  la  Sra.  Justa  Borja  Cortes,  no ha acreditat  estar  al  corrent  del  pagament  de les taxes i  altres
obligacions tributàries.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.  Atorgar les següents  llicències  temporals d'ocupació d'espais de venda (parades) en el  mercat
municipal d'Ulldecona. Aquestes llicències s'atorguen fins al 31 de desembre de 2019.

NÚMERO NOM UBICACIÓ PARADA
PREU

3 Hachem Alami Halimi Vidal i Barraquer, 1 (8 metres lineals) 150 euros
2 Francisco Santiago Moreno Montmar, 3 (8 metres lineals) 100 euros

- Informar als interessats que l'atorgament de la dita llicència tan sols els atribueix una condició de
precarista, essencialment revocable per raons d'interès públic, d'acord amb l'article 57.2 i concordants
del  Reglament  de  patrimoni  dels  ens  locals  de  Catalunya,  aprovat  per  Decret  336/1988,  de  17
d'octubre i la resta de disposicions vigents.

- Informar als interessats que hauran de donar compliment a totes les obligacions que s'estableixen
en el Reglament del mercat municipal d'Ulldecona. 

2. Denegar a la Sra. Justa Borja Cortes, atès que no ha acreditat estar al corrent del pagament de les
taxes i altres obligacions tributàries i procedir a la devolució del pagament efectuat en concepte de
cànon  d'atorgament  de  l'autorització  municipal  per  a  l'exercici  de  la  venda no  sedentària  en  les
parades vacants al mercat municipal d'Ulldecona.

3. Atorgar a la Sra. Birgitt Franke Lang un termini de dos mesos per justificar el compliment dels
reguisits.

4. Declarar desertes les següents parades:

UBICACIÓ PARADA
Cardenal Gomà, 7 (7 metres lineals)
Cardenal Gomà, 8  (6 metres lineals)

Cardenal Gomà, 10  (4 metres lineals)
 Cardenal Gomà, 11 (5 metres lineals)
Vidal i Barraquer, 14 (4 metres lineals)

I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les tretze hores i quaranta-cinc minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de
la qual, com a secretària dono fe.

La Presidenta, La secretària,
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