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ACTA NÚM. 05/2012

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 12 DE
JULIOL DE 2012.

Data: 12 de juliol de 2012
Horari: Inici a les 17 h i acabament a les 18,00 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 17 hores del dia dotze de juliol de dos mil dotze, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa
Consistorial el Ple de la Corporació Municipal de la Vila t’Alçaràs, presidida pel Sr. Alcalde-President
Sr.Miquel Serra Godia, amb l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del SecretariInterventor Sr. Pere Biedma Agüera, que certifica.
ASSISTENTS :

Alcalde-President:
Sr. Miquel Serra i Godia (ERC).

Regidors:

Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Jaume Bernis I Castells (ERC).
Regidora-Segona Tt. d’Alcalde:
Sra. Marina Forcada i Escarp (PSC)
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde:
Sra. Maite Codina i Badia (ERC)

Sr. Agustí Cabases i Saz (ERC).
Sra. Montserrat Clarisó i Vilaseca (ERC).
Sr. Alex Planes i Molet (PSC).
Sr. Jordi Casals i Tomàs (CiU).
Sra. M. Antonieta Ribes I Companys (CiU).
Sra. Edurne Laurenz I Begué (CiU).
Sr. Simeó Abad i Moliné (PP).

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.
ABSÈNCIES:
Amb l’absència excusada durant tota la sessió del regidor Sr. Gerard Serra i Martínez (CiU) i del Sr. Santiago
Santamaria I Mas (CiU).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió extraordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma
reglamentària, amb quòrum d’assistència suficient.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes
inclosos al següent,

ORDRE DEL DIA:

1.- COMUNICACIÓ D’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PROPOSTA D’AJORNAMENT DE
SOL.LICITUD AL MINISTERI D’HISENDA DE L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE REINTEGRAMENT DEL
P.T.E. 2008 I 2009.
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1.1.- COMUNICACIÓ D'INFORME TRIMESTRAL D'INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS
TERMINIS DE PAGAMENT DE FACTURES ESTABLERTS A LA LLEI 15/2010. DE LLUITA CONTRA LA
MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS. MODIFICACIÓ DE LA LCSP SEGON TRIMESTRE
DE 2012.
Havent rebut l’Alcaldia informe de Secretaria-Intervenció, a l’ampar del previst a l’art. 22. 4 de la Llei de
Bases de Règim Local, o les específicament previstes a les Bases d’Execució del Pressupost General
per a 2012, comunica l’informe trimestral d’Intervenció i de Tresoreria sobre el compliment dels terminis
de pagament de factures establert a la Llei 15/2010, següent:
ANTECEDENTS:
PRIMER.- De l’aplicació de la Llei 15/2010, de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. Modificació de la L.C.S.P.
La llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, estableix les
prescripcions del resum següent:
Al seu Artícle Tercer modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, que
determina, en síntesis, el següent:

1.- Es modifica l’apartat 4, de l’art. 200, relatiu al Pagament del Preu dels contractes.
- L’Administració s’obliga al pagament del preu dins dels 30 dies següents a la data d’expedició de les
certificacions d’obres o dels documents que acreditin la realització total o parcial del contracte. (abans
eren 60 dies i tret de les excepcions de l’art. 205.4).
-La demora comportarà el pagament dels interessos i les indemnitzacions per costes en els termes
previstos a la Llei 3/2004 de mesures contra la morositat en les operacions comercials.
-Quan no procedeixi expedició de certificació d’obres, o sol.licitud de pagament equivalent, presti dubtes
el termini de 30 dies es comptarà des de la data de recepció o prestació.

2.- S’afegeix l’art. 200 bis, del reconeixement del deute i exigibilitat d’interessos de demora, del
resum següent:
-Transcorregut el termini de l’art. 200.4 de la lleI, els contractistes podran reclamar a l’Ajuntament per
escrit el compliment de l’obligació de pagament i, en seu cas, dels interessos i costes.
-En el termini d’ 1 mes la Administració, si no es respon a la petició, s’entendrà reconegut el venciment
del pagament i els interessos, i podran formular recurs contenciós administratiu per inactivitat, amb
sol.licitud de mesura cautelar de pagament immediat, que el jutjat podrà ordenar, tret que l’Administració
acrediti que no concorren circumstàncies que acreditin el pagament.

3.- S’afegeix una D.T. 8ª, respecte als terminis transitoris de pagament de les factures, del resum
següent:
-Durant l’any 2010 es de 55 dies següents.
-Durant l’any 2011 el termini s’estableix en 50 dies.
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-Durant l’any 2012 el termini s’estableix en 40 dies.
-A partir del 1-1-2013 el termini de 30 dies és per les operacions
Següents a la data d’expedieció de certificacions o documents que l’acreditin.

4.- Respecte als informes de morositat de l’administració.
El seu artícle Quart, respecte a la morositat de les administracions, estableix:
-El Interventor General elaborará trimestralment un informe sobre el complimient dels terminis previstos
per la Llei. Amb inclusió del número i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui
incomplint el termini de pagament.
-Les C/A. Establiran el sistema d’informació trimestral de compliment.
-Els Tresorers o Interventors dels Ajuntaments elaboraran trimestral un informe sobre el complimient dels
terminis de les obligacions, amb inclusió del número i quantia global de les obligacions pendents en les
que s’estigui en incompliment.
-Sense perjudici de la seva posible presentació al Ple i el seu debat corporatiu, l’informe s’haurà de
trametre al Ministeri d’Economia i Hisenda i a les C/A.

5.- Respecte al registre de factures.
L’art. 5 è. Regula el registre de factures, que estableix:
1. La Entitat local dispondrá de un registre de totes les factures y altres documents emesos justificatius.,
gestionat per la intervenció o órgan delegat.
2. Les factures deuran ser objecte d’anotació prèvia a la seva remisió a l’órgan responsable de l’obligació
econòmica.
3. Transcorregut un mes des de l’anotació en el registre sense que s’hagi procedit a tramitar l’ expedient
de reconeixement de l’obligació, acceptació o rebuig, la Intervenció o l’órgan delegat requerirà que
justifiqui la manca de tramitació.
4. La Intervenció u òrgan de la Entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a
l’informe trimestral al Ple, una relació de les factures que portin més de tres mesos des de la seva
anotació en el registre i no s’hagin tramitat els reconeixement d’obligacions, ni s’hagi justificat la manca
de tramitació o rebuj.
5.- El Ple, en el termini de 15 díes, publicará un informe agregat de la relació de factures i dels
documents que s’hagi presentat agrupats segons l’estat de tramitació.
6.- Els Tresorers o Interventors dels Ajuntaments elaboraran trimestral un informe sobre el complimient
dels terminis de les obligacions, amb inclusió del número i quantia global de les obligacions pendents en
les que s’estigui en incompliment.
7.- Sense perjudici de la seva posible presentació al Ple i el seu debat corporatiu, l’informe s’haurà de
trametre al Ministeri d’Economia i Hisenda i a les C/A.

SEGONA.- Respecte a la situació actual del Registre de Factures i del Programa de tresoreria pel
pagament de les factures.
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a) Respecte als informes i Registre de factures municipal.
S’informa segons el mòdul establert per ABSIS, empresa contractada per la Diputació pel manteniment i
assessorament del programa comptable dels municipis, per la comunicació via telemàtica de l’informe al
sistema establert de l’administració Estatal i Autonòmica. Fent-se les següents observacions:
b) Respecte a les factures registrades i estat del compliment dels terminis de pagament i de
comunicació.
L’informe de les factures compren les corresponent als contractistes que han superat el termini de
pagament de 50 dies establert a la Llei 15/2010.
També les que porten més de tres mesos des de la seva anotació en el registre i no s’han tramitat els
reconeixement d’obligacions ni s’ha justificat la manca de tramitació o rebuig.
Igualment inclou l’estat del compliment dels terminis de les obligacions, amb inclusió del número i quantia
global de les obligacions pendents en les que s’estigui en incompliment
D’acord amb els antecedents esmentats, es considerarà en l’informe els criteris següents:
1.- L’Administració està obligada al pagament del preu de les factures presentades a partir del mes de
gener de 2011, dins dels 50 dies següents a la data d’expedició de les certificacions d’obres o dels
documents que acreditin la realització total o parcial del contracte.
2.- Si les factures presentades no acompanyen la certificació o acreditació anteriorment esmentada, es
considera com a data d’aprovació la de la relació de factures mensuals efectuada per l’Alcaldia.
3.- Es fa constar igualment que únicament s’incorporen al llistat les factures de proveïdors que es troben
en situació d’incompliment de morositat les despeses de personal, seguretat socials i d’altres despeses
extrapressupostàries.
4.- Es fa constar que s’han realitzat les comunicacions del 4 t. Trimestre de 2011 al Departament
d’Economia i Finances-Tutela Financera i al Ministeri d’Hisenda, amb el resum següent:
Declaració al Ministeri d'Economia i Hisenda. Cap. 2 i Cap. 6
Pendents
Periode
Període
de
mig
del
mig
del Pagament pendent
pendent
dins
del de
Període
Pagaments
de
termini
pagamentPagaments
mig
de realitzats
pagament legal
a dies
realitzats en pagament- fora
de exceditfinal
del
Trimestre termini legal dies
termini legal dies
trimestre
3/2011
168.630,32
65
99.983,14
125 418.410,72
58

Pendents
de
Pagament
fora
del
termini
legal
a
final
del
trimestre
387.873,95

Periode
mig del
pendent
de
pagament
exceditdies
67

4/2011

265.739,40

83

268.720,00

100 259.325,14

86 484.394,40

76

1/2012

252.394,99

105

433.920,43

115 396.463,03

42 193.319,79

65

2/2012

837.576,74

41

202.740,53

75

4.608,70

27

0,00

0

Els pagaments dins del termini de 837.576,74 €. són superiors al dels períodes anteriors, els pagaments
forma de termini legal són de 202.740,53 €. Inferiors al trmestre anterior, igual com els pendents de
pagament que resten per 4.608,70 €. També inferiors als del trimestre anterior.
Els terminis de pagament dins del període també s’han reduït situant-se en 41 dies, els terminis excedits
s’han reduït a 75 dies, però especialment s’observa que els pendents de pagament es situen dins dels
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períodes legals, establint-se en 27 dies, fet que suposa que durant el primer trimestre es pugui complir
plenament amb la Llei de morositat establint els pagaments a menys de 40 dies.

TERCERA.- Respecte a l’existència de comptes financers i de programa de tresoreria.
1.- L’Ajuntament té concertada una Operació de Tresoreria amb el Banc Santander S.A., per import de
250.000 €., per atendre els dèficits temporals de tresoreria, que venç a 31 de desembre de 2012.
La previsió del programa de tresoreria és que estigui saldada íntegrament en l’esmentada data d’acord
amb l’establert a l’art. 14 de la Llei 8/2010, del 10 de maig, per la qual s’adopten mesures extraordinàries
per la reducció del dèficit públic.
Aquesta obligació impedeix que es pugui renovar la pòlissa de crèdit i, conseqüentment, que es pugui
atendre els pagaments dins dels terminis.
2.- La previsió de situació dels comptes financers de l’Ajuntament a 01/06/2012 segons el programa de
tresoreria és de 1.136.737,07, aquesta quantitat és suficient per atendre el pagament de les factures
pendents relacionades anterior, però s’afectarien el compliment de pagaments mínims, obligatoris i
preferents com són les despeses de personal i de seguretat social del Cap. 1 r. I les despeses
compromeses per contractes financers amb les entitats bancàries del Cap. 3 i 9, així com les reserves
previstes al programa de tresoreria per atendre les inversions previstes.
3.- Alternativament l’Ajuntament té un contracte de Confirming amb el Banc Santader S.A., per un import
límit de 500.000 €., per un termini de 5 mesos renovable.
Aquest instrument formalitza l’ogligació de pagament (Fase ADO), periodificant el termini de pagament
previst (la fase P-MP), inferior a un any.
Per tant ajuda a programar la política de tresoreria de l’Ajuntament de forma periòdica.
També possibilita als creditors l’avançament del cobrament, si s’escau, amb el cost dels interessos
següents:
Fins a 30 dies
De 31 a 60 dies
De 61 a 90 dies
Més de 91 dies

Euribor + 0,95%
Euribor + 1,75%
Euribor + 1,95%
Euribor + 2,25%

5.- Possibilita, també, en el supòsit que es reclamin interessos de demora, d’acord amb la normativa de
morositat, conèixer el cost financer per l’ incompliment.
Per tot el qual en virtut Artícle Quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, emeto el següent:
INFORME:
1.- Situació legal de morositat de pagaments a 31/03/2012.
Considerant el que determina el sistema del programa informàtic comunicat al Ministeri d’Economia i
Hisenda i a la D.G.P.F.-Tutela Financera, és el següent:
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Declaració al Ministeri d'Economia i Hisenda. Cap. 2 i Cap. 6
Pendents Periode
Període
de
mig
del
mig
del Pagament pendent
pendent
dins
del de
Període
Pagaments
de
termini
pagamentPagaments
mig
de realitzats
pagament legal
a dies
realitzats en pagament- fora
de exceditfinal del
Trimestre termini legal dies
termini legal dies
trimestre
2/2012
837.576,74
41
202.740,53
75
4.608,70
27

Pendents
de
Pagament
fora
del
termini
legal
a
final del
trimestre
0,00

Periode
mig del
pendent
de
pagament
exceditdies
0

Amb un total de 203 factures pendents de pagament en excès de morositat.
Amb un total de 1.098 factures pendents de pagament dins del període legal de pagament.
Amb un total de 14 factures pendents de pagament dins del període legal de pagament.

3.- Disponibilitat legal per operacions de tresoreria.
Que les mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic adoptades per la Llei 8/2010, del 10 de
maig, estableixen que les operacions de tresoreria han de estar totalment abonades abans del
31/12/2011. Per altra banda existeixen dificultats per accedir a concertar noves operacions de tresoreria
donada la reduïda oferta de les entitats de crèdit, malgrat que el límit per a la concertació d’operacions
de crèdit a curt termini del 30% dels ingressos corrents (Liquidació 2011 Consolidats: 7.465.715,48 x
30% = 2.239.714,64). està actualment contractada una pòlissa per import de 250.000 €. i es preveu
estigui totalment cancel.lada al 31-12-2012.
4.- Finançament municipal per operacions de confirming.
Que totes les relacions de factures relacionades en aquests informe, que consten en estat de morositat,
han estat incloses en el sistema de confirming contractat amb el Banc de Santander S.A., als efectes de
periodificar el pagament en els terminis que s’indiquen a la citada resolució. Atorgant-se als creditors la
possibilitat d’avançar el cobrament amb el descompte dels interessos establerts la contracte de
confirming esmentat anteriorment.
Sense perjudici de l’anterior es fa constar que els contractistes podran reclamar a l’Ajuntament per escrit
el compliment de l’obligació de pagament i, en seu cas, dels interessos i costes, amb els efectes i
conseqüències esmentats a la la Llei 15/2010.
6.- Tot el qual informo a l’Alcaldia per tal que el present informe sigui incorporat a la propera sessió del
Ple de la Corporació o a la Junta de Govern, en virtut de les competències delegades pel Ple en sessió
extraordinària de data 20 de juny de 2011 a l’ampar del previst a l’art. 22. 4 de la Llei de Bases de Règim
Local, o les específicament previstes a les Bases d’Execució del Pressupost General per a 2012 aprovat
inicialment pel Ple en sessió del dia 20 de desembre de 2011.
7.- El Ple/Junta de Govern, en el termini de 15 díes, publicará un informe agregat de la relació de
factures i dels documents que s’hagi presentat agrupats segons l’estat de tramitació, que segons les
Bases d’Execució del Pressupost General per a 2012, es realitzarà mitjançant la publicació de l’acta del
Ple o de la Junta de Govern en el Tauler d’Anuncis Municipal i de la Pàgina web de l’Ajuntament.
8.- L’informe s’haurà de trametre al Ministeri d’Economia i Hisenda i a l’òrgan competent de la Tutela
Financera del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, via telemàtica, d’acord
amb el resum indicat anteriorment.
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L’Alcalde informa que es va donar compte a la Comissió informativa d’hisenda del passat dia 9 de juliol, i
significa que tot i que no es va tenir que formalitzar cap crèdit ICO al mes de març per pagar les factures
de l’any 2011, s’ha aconseguit estar al corrent de pagament legal de les factures. Dona la paraula al
regidor d’Hisenda Sr. Jaume Bernis que resumeix les dades del segon trimestre, significant que
periòdicament es donarà compte de l’estat de tresoreria i d’execució del pressupost i resalta l’esforç de
l’actual equip de govern de compliment de dels terminis de pagament amb els proveïdors que ha
possibilitat poder complir amb els requisits establerts per Hisenda per poder retornar de 60 a 120
mensualitats els saldos negatius de la participació de tributs de l’estat dels anys 2008 i 2009.
El Ple es dóna per comunicat als efectes establerts a l’informe.
1.2.- AJORNAMENT SOL.LICITUD D’AMPLIACIÓ DEL REINTEGRAMENT DEL PTE. 2008-2009.

Atès que la Llei 2/2012, de 29 de juny de Pressupostos Generals de l’Estat ha estat publicada el dia
30/06/20012, estableix que els municipis que resultaren amb saldos negatius en les liquidacions de la
Participació de Tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009, entre el que es troba el nostre Ajuntament amb els
saldos a 01/01/2012, següents:
Concepte
Devolució Participació Tributs Estat 2008
Devolució Participació Tributs Estat 2009

Inicial
57.032,92
525.403,13

01/01/2012
34.219,72
420.322,50

Podrien efectuar la devolució fraccionada de 60 a 120 anualitats. Si es compleixen les condicions següents:
a)
b)
c)
d)

Presentació de la liquidació dels pressupostos 2011. Presentada per la nostra corporació.
Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. Superàvit pressupostàri. Es compleix.
Compliment dels límits d’endeutament. Límit del 110% dels ingressos corrents. Es compleix.
Que es doni compliment als terminis establerts per la Llei 3/2004, per la que s’etableixen mesures
de lluita contra la morositat. 40 dies des de el registre de factures. S’incompleix, el termini mig és de
41 dies dins del termini legal, però de 75 dies excedit (115 dies) les pagades fora del termini legal.
Les factures pendents de pagament es troben dins del termini legal de pagament amb un termini de
27 dies.

Les corporacions que no compleixin tots els requisits tenen tres opcions:
a) Continuat amb la devolució del PTE a 60 mesos.
b) Esperar al dia 30 de setembre de 2012 per fer la sol.licitud, si preveuen complir amb les condicions
en aquella data, reduint-se el termini de devolució de 120 a 108 mesos.
c) Aprovar un pla d’ajust que possibiliti el compliment de les condicions abans exposades, amb el que
s’aconseguirà el termini de devolució de 120 mesos.
Considerant que l’informe d’Intervenció aprovat per la Comissió Informativa d’Hisenda celebrat el dia 9 de
julio de 2012, es conclou que:
Primer.- Atessos els requisits establerts per la disposición final dècima de la Llei 2/2012, de 29 de juny,
de Pressupostos Generals de l’Estat, l’Ajuntament compleix amb els requerisits establerts per poder
efectuar la sol.licitud de devolució fraccionada de 60 a 120 anualitats dels saldos negatius de liquidació de la
Participació de tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009. següents:
a) Presentació de la liquidació dels pressupostos 2011. Presentada per la nostra corporació.
b) Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. Superàvit pressupostàri. Es compleix.
c) Compliment dels límits d’endeutament. Límit del 110% dels ingressos corrents. Es compleix.
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d) Que es doni compliment als terminis establerts per la Llei 3/2004. Es compleix.
Igualment es fa constar que es compleix amb les previsions del Pla econòmic i Financer aprovar l’any
2009-2012, actualmente prorrogat. Amb l’advertiment de la necessitat de donar compliment amb les
condicions urbanístiques de les ocupacions directes de les piscinas i les escoles públiques amb l’entrega
de solars, prevista incialment a finals de l’any 2013, per evitar haver d’expropiar i indenitzar les
ocupacions.
Segon.- El Ple de l’Ajuntament haurà d’adoptar el compromís de garantitzar el compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària, si s’escau, amb l’aprovació d’un pla d’ajust que es valori favorablemente pel
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Validar l’informe de Secretaría-Intevenció de data 9/07/2012, als efectes de donar compliment a
l’establert a la Llei 2/2012, de 29 de juny de Pressupostos Generals de l’Estat, i acorda sol.licitar al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques ampliar el termini de devolució dels saldos negatius en les
liquidacions de la Participació de Tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009, en un termini de 120 mesos.
S’acorda presentar la sol.licitud abans del dia 25/07/2012.
SEGON.- Fer constar devant del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que l’Ajuntament
adopta el compromís de garantitzar el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, si s’escau,
amb l’aprovació d’un pla d’ajust que es valori favorablemente pel Ministeri.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 11 dels 13
regidors que integren el Ple, resta aprovada per unanimitat.

2.- DETERMINACIÓ DE FESTES LOCALS PER A 2013.
En virtut de l’acord del Ple del dia 29 de juny de 2005 i la proposta de la Junta de Govern del passat dia
13 de maig de 2011, atès que el Departament de Treball sol.licita que es determinin els dos dies de
festes locals de l’exercici 2013, es proposa per l’Alcaldia establir els dies de festa local per a l’any 2013
següents:
•
•

El divendres, 18 de gener de 2013 (divendres).
El divendres, 30 d'agost de 2013. (divendres).

Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 11 dels 13
regidors que integren el Ple, resta aprovada per unanimitat.

3.- COMUNICACIÓ DE DECRET D’ALCALDIA D’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PISTA PEL
PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL.
Es comunica al Ple que, en virtut dels programes d’inversió aprovats al Pressupost General de 2012,
atès l’acord de contractació negociat sense publicitat incoat per acord de la Junta de Govern del dia 6 de
juny de 2012, per Decret de l’Alcaldia de data 7 de juliol de 2012, s’ha dictat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
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Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte d’obra consistent en el subministrament i
col·locació del parquet del pavelló poliesportiu.
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 109 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 (en endavant TRLCSP).
Vistes les propostes presentades per les diverses empreses capacitades per dur a terme l’objecte del
contracte, quines han estat:
-Planet Grup, Sport & Wellness, amb CIF B-62250758, amb domicili a Terrassa, al carrer Alexandre Galí,
77 L.5.
-Mondo Iberica, SA, amb CIF A-50308139, amb domicili a Saragossa, polígon Malpica, carrer E, parcel·la
13 B.
-Revestimientos y parquets SL, amb domicili al carrer Vallespir, 142 de Barcelona.
Vist l’informe efectuat pels serveis tècnics sobre la valoració de les ofertes presentades. El cas és que
Mondo Iberica ofereix la proposta més avantatjosa per a l’interés públic, per bé que el preu ofertat és
més baix, i ofereix una qualitat dels materials i un sistema de fixació i esmorteïdor més durader en el
temps.
Així és, el preu de Mondo Iberica, és un preu total (tots sense IVA) de 46.100 euros, front Revestimientos
y Parquets, que oferia un preu de 51.335,55 euros, i finalment els 67.426,60 euros, per part de Planet
Grup. Per la seva banda, Mondo Iberica ofereix un sistema de fixació del parquet i alhora esmorteïdor a
la petxada de l’esportista consistent en una capa de d’aglomerat elàstic Fine Tune System prefabricat en
un grossor de 12 mm, compost d’una primera cap de teixit, una zona intermitja de cautxú completament
encapsulat en poliuretà especial i una tercera capa de teixit que envolta el sistema per assegurar les
seves condicions de transport, durabilitat i procés d’instal·lació, tot el qual s’entén com una garantia en el
temps de la inversió que ha de desemborsar l’Ajuntament. Encara més tal sistema conté una làmina de
polietilè intermitja per evitar l’humitat que pogués provenir de la solera inferior, aïllant la part estructural
de fusta que conté el sistema. L’anterior és doncs un dels trets diferenciadors entre les diferents ofertes
rebudes, atès que la qualitat de la fusta, els terminis d’instal·lacions són molt similars i no serveixen per
determinar-ne el participant més avantatjós, malgrat que sí el preu. Altres sistemes que s’ha ofert, en
quan a la fixació i a l’esmorteïment no garanteixen que en el temps segueixin presentant la capacitat del
primer dia, pels materials en què estan construïts, i amb el temps solen acabar perdent les seves
qualitats i la seva funció.
Encara més, Mondo Ibèrica ofereix dins el preu abans esmentat, i en concepte de millores, sense cap
cost addicional per a l’Ajuntament, un subministrament d’un joc de porteries de futbol sala indoor, inclosa
xarxa i ancoratges, model PB037; un joc de porteries d’handbol, futbol sala indoor/outdoor, inclosa xarxa
i ancoratges, model PB045; un joc de cistelles de basquet outdoor, inclosa xarxa i ancoratges, model
PK744. En quan als mitjans humans i tècnics per al muntatge de l’obra, no hi ha diferències a destacar
entre els participants, doncs tots ofereixen llur compromís a disposar els mitjans bastants pel correcte
desenvolupament de l’obra. Finalment en quan a la solvència tècnica i econòmica totes les societats
participants ofereixen unes garanties suficients si bé Mondo Ibèrica destaca en el número d’obres i els
llocs en què ha prestats els seus serveis, recalcant el seu àmbit comercial internacional.
Vist que en el termini conferit a l’article 151.2 TRLCSP, el candidat que ha formulat la proposició
econòmicament més avantatjosa ha presentat la documentació necessària per formalitzar el contracte i
ha constituït la garantia definitiva exigida al plec de clàusules administratives particulars.
De conformitat amb les atribucions que m’han estat conferides
En base a tot l’anterior
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DISPOSO
PRIMER: Adjudicar el contracte per a l’execució per a la renovació del parquet del pavelló poliesportiu a
la empresa Mondo Iberica, SA, pel preu de QUARANTA SIS MIL CENT EUROS, IVA exclòs (46.100 €),
subjecte al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques i a les
propostes tècniques presentades pel licitador, d’acord amb l’article 151 TRLCSP.
SEGON: Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels quinze dies hàbils següents a
aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als candidats en la forma prevista a l’article 151.4
TRLCSP, comparegui davant la secretaria general de l’ajuntament per tal de formalitzar el contracte en
document administratiu.
TERCER: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida número del pressupost de l’exercici que consten
al present expedient.
QUART: Notificar aquest acord a la societat adjudicatària i a la resta de candidats, i disposar la seva
publicació al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Alcarràs.
El Ple es dóna per comunicat.
I no havent més assumptes que tractar l’Alcalde aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a
l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F.R.J.C.L. (R.D. 2568/86, de 28 de
novembre), lliuro aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent
i amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde.
Alcarràs, 12 de juliol de 2012.
EL SECRETARI.

Vist i Plau.
L'ALCALDE.

