ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 1 DE SETEMBRE DE 2015
Identificació de la sessió:
Núm. 10/2015
Caràcter: Extraordinària

A la Vila de Teià, quan són les 21:00 hores del dia ú de setembre de dos mil
quinze, es reuneix a la Sala de Plens de la Casa Consistorial i en primera
convocatòria, el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de portar a terme la sessió
extraordinària, segons convocatòria notificada reglamentàriament.
Presideix l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, amb assistència dels regidors:
Sra. Montserrat Riera i Rojas, Sra. Silvia Marcos i Llagostera, Sr. Santiago Albert
i Seseña, Sr. Jordi Casanovas i Garcia, Sr. Andreu Porta i Espelt, Sr. Oriol
Ribera i Esplugas, Sra. Maria Teresa Casellas i Abella, Sra. Bárbara Furment i
Tomás, Sra. Maria Núria Andinyac Lladó, Sr. Abel Ballesteros Monferrer, Sr.
Francesc Ribas i Paris, Sra. Anna Maria Aparicio Schwab assistits del secretari
de la Corporació Sr. José M. Blanco i Ciurana.

Oberta la reunió s’entra a tractar els punts inclosos dins l’ordre del dia:
1.

Sorteig per a la designació de membres de les meses electorals en les
Eleccions al Parlament de Catalunya del dia 27 de setembre de 2015

De conformitat amb el que disposa l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, del Règim Electoral i complertes totes les formalitats legals establertes,
es procedeix a realitzat el sorteig corresponent mitjançant l’aplicació informàtica
“CONOCE” facilitada per l’Institut Nacional d’Estadística, el resultat del qual
queda recollit en els documents annexos 1 a 8 a aquesta acta.

2.

Proposta d’adjudicació del procediment obert per a la contractació del
servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans del
terme municipal de Teià.

1

Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 37/2015, 24 de juliol de 2015, d’adjudicació
del procediment obert per a la contractació del servei públic de recollida i
transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Teià, que no ha estat
dictaminada per la Comissió Informativa corresponent.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació,
acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’Alcaldia núm.
37/2015, de conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF.
*****
Antecedents
Per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 21 de març de 2015, es va
procedir a l’aprovació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació del
contracte del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans del
terme municipal de Teià, mitjançant procediment obert, aprovant els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.

Els anuncis de la convocatòria varen ser publicats en el DOUE del dia 24 d’abril
2015, DOGC núm. 6860 de 28 d’abril 2015. BOE núm. 111 del 9 de maig de
2015, BOPB del dia 4 de maig de 2015, així com al taulell d’anuncis i web
municipal/perfil del contractant.
Dintre del termini establert es varen presentar ofertes per les quatre empreses
que seguidament es relacionen:
1. INNOVIA – COPTALIA, SAU
2. l’UTE: URBASER – L’ARCA DEL MARESME
3. CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
AUXILIARES SA
4. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA
5. SERVITRANSFER, SL
6. CORPORACION CLD SUTR, SL

PUBLICOS

Amb data 8 de juny s’emet per l’enginyer municipal el corresponent informe, en
el qual es fan constar els següents extrems:
“”
A petició de l’àrea de secretaria és sol·licita informe en relació als criteris de valoració
automàtics previstos als plecs. Tot seguit s’ha valorat les propostes. La valoració de les
ofertes s’ha realitzat conforme el previst al plecs de clàusules:
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Criteris a tenir en compte en l’adjudicació
Criteris avaluables de forma automàtica (100 %)
Oferta Econòmica
 Obtindrà el màxim de punts l'oferta més econòmica (OE). Partint de les ofertes
econòmiques realitzades, la puntuació de cada oferta es desprèn de la fórmula de
multiplicar el resultat del quocient entre l'oferta econòmica més barata i l'oferta del
licitador que es valora (Ol), pel nombre total de punts aplicables al criteri (Màxima
puntuació). Això és: (OE / Ol) x Màx.
o Valoració Millor Preu ofertat: fins a 100 punts
Empreses presentades:
Després del procediment realitzat es presenten les següents empreses:







PLICA NÚM. 1, INNOVIA – COPTALIA, SAU
PLICA NÚM. 2, UTE: URBASER – L’ARCA DEL MARESME
PLICA NÚM. 3, CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS
AUXILIARES SA,
PLICA NÚM. 4, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA,
PLICA NÚM. 5, SERVITRANSFER, SL,
PLICA NÚM. 6, CORPORACION CLD SUTR, SL,

Propostas presentades:
PLICA NÚM. 1, INNOVIA – COPTALIA, SAU, Presenta oferta per tres-cents vint-i-quatre
mil set-cents quaranta-cinc euros amb sis cèntims anuals (324.745,06 €) més IVA del 10%
per import de 32.474,51 €.
PLICA NÚM. 2, l’UTE: URBASER – L’ARCA DEL MARESME, Presenta oferta per doscents setanta-set mil quatre-cents seixanta-quatre euros amb quaranta-tres cèntims
(277.464,43 €), més IVA del 10% per import de 27.746,44 €.
PLICA NÚM. 3, CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS
AUXILIARES SA, presenta oferta per tres-cents quinze mil sis-cents euros amb vint-i-cinc
cèntims (315.600,25 €), més IVA del 10% per import de 31-560,03 €.
PLICA NÚM. 4, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA, Presenta
oferta per tres-cents cinc mil cinc-cents divuit euros amb vint-i-nou cèntims (305.518,29 €),
més IVA del 10% per import de 30.551,83 €.
PLICA NÚM. 5, SERVITRANSFER, SL, Presenta oferta per dos-cents vuitanta-vuit mil
quatre-cents vuitanta-quatre euros amb quaranta-dos cèntims (288.484,42 €), més IVA del
10% per import de 28.848,44 €
PLICA NÚM. 6, CORPORACION CLD SUTR, SL, Presenta oferta per tres-cents setantaquatre mil dos-cents setanta-vuit euros amb catorze cèntims (374.278,14 €), més IVA del
10% per import de 37.427,81 €
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Taula imports Empreses presentades:
En la següent taula es mostra el resum dels imports oferts per les empreses:
PREUS
Plica 1

Plica 2

Plica 3

Plica 4

Plica 5

Plica 6

324.745,06

277.464,43

315.600,25

305.518,29

288.484,42

374.278,14

Si

Si

Si

Si

Si

Si

En verd es veu la plica més econòmica. Totes les empreses han presentat simulacre
web.
Puntuacions:
En la següent taula es mostra les puntuacions segons el plecs de clàusules.
PUNTUACIO

Oferta Econòmica

Punts
M axim
s
100

Pagina Web i accés
Puntuació Total

100

Puntuació
Plica 1

Puntuació
Plica 2

Puntuació
Plica 3

Puntuació
Plica 4

Puntuació
Plica 5

Puntuació
Plica 6

85,44

100,00

87,92

90,82

96,18

74,13

Si

Si

Si

Si

Si

Si

85,44

100,00

87,92

90,82

96,18

74,13

Baixa temerària
En la següent taula es mostra els valors llindar per les baixes temeraris:

6 Licitadors
5 licitadors

Mitja Aritmètica sense IVA

-10,00%

314.348,43

282.913,59

302.362,49

272.126,24

S’ha calculat tenint en compte que hi ha més de 4 licitadors. L’oferta de la plica 2 és
superior a la baixa temeria calculada per mitjana.

Altres aspectes
Totes les empreses presenten un certificat conforme compleixen el 100% el previst als
plecs aprovats per l’ajuntament.

“”
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Atès que per la Mesa de Contractació, en reunió de data 22 de juny, de
conformitat amb el que disposa l’article 22.1.e) del Reial Decret 817/2009, de 8
de maig, i atenent a la valoració dels criteris d’avaluació automàtica, determinada
en l’informe emès per l’enginyer municipal, de data 8 de juny de 2015, ajustat al
Plec de clàusules administratives particulars aprovades pel Ple de l’Ajuntament,
va establir la classificació de les proposicions presentades, per ordre decreixent,
en la forma següent:
1

UTE – URBASER –L’ARCA DEL MARESME

(PLICA 2)

2
3

SERVITRANSFER
FOMENTO
DE
CONSTRUCCIONE
SY
CONTRATAS, SA
CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PÚBLICOS
INNOVIA – COPTALIA, SA
CORPORACION CLD SUTR, SL

(PLICA 5)
(PLICA 4)

100,00
punts
96,18 punts
90,82 punts

(PLICA 3)
(PLICA 1)
(PLICA 6)

87,92 punts
85,44 punts
74,13 punts

4
5
6

Proposant la mesa de contractació l’adjudicació del procediment obert del
contracte del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans del
terme municipal de Teià a favor de l’UTE URBASER – L’ARCA DEL MARESME,
per l’import de dos-cents setanta-set mil quatre-cents seixanta-quatre euros amb
quaranta-tres cèntims (277.464,43 €), més IVA del 10% per import de 27.746,44 €,
oferta econòmica més avantatjosa, conforme al plec de clàusules administratives
particulars, plec de prescripcions tècniques i segons l’oferta presentada pel
licitador.
Atès que per “URBASER, SA Y l’ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO,
SLL, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS”, s’ha procedit amb data 11 de juliol
de 2015 a presentar la documentació requerida i a formalitzar la garantia
definitiva per import de 55.402.90 €, segons carta de pagament que consta a
l’expedient.
Vist l’informe d’intervenció de data 106/201, de
comptable, fase “D”, incorporat a l’expedient.
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17 de juliol i el document

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació,
adopta els següents acords:

PRIMER.- DECLARAR vàlida la licitació efectuada per a la contractació del
servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme
municipal de Teià, mitjançant procediment obert.
SEGON.- ADJUDICAR el contracte de la prestació del Servei públic de recollida i
transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Teià a favor de
l’empresa “URBASER, SA Y l’ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO,
SLL, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS”, per l’import de dos-cents setanta-set
mil quatre-cents seixanta-quatre euros amb quaranta-tres cèntims (277.464,43 €),
més IVA del 10% per import de 27.746,44 €, oferta econòmica més avantatjosa,
conforme al plec de clàusules administratives particulars, plec de prescripcions
tècniques i segons l’oferta presentada pel licitador.
TERCER .- INDICAR a l’adjudicatari que el contracte es formalitzarà mitjançant
document administratiu transcorreguts 15 dies hàbils de la notificació de
l’adjudicació del contracte i en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar des
de l’endemà de la rebuda del requeriment per fer-ho, sempre que no s’hagi
interposat recurs especial, el qual implicaria la suspensió de la formalització del
contracte, conforme el que disposa l’article 45 del TRLCSP.
QUART.- DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte de serveis per import
de 277.464,43 € anuals, més IVA del 10% amb el següent detall:
- Exercici 2015:
46.244,07 € més IVA
- Exercici 2016
277.464,42 €, més IVA
- Exercici 2017
277.464,42 €, més IVA
- Exercici 2018...... 277.464,42 €, més IVA
- Exercici 2019
231.220,36 €, més IVA
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 320 1621 22799.00 del Pressupost
General de Despeses, condicionant la disposició de despesa corresponent a
l'exercici 2016 a 2019 a l'existència de consignació pressupostària.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta Resolució a l’adjudicatari i a la resta d’empreses
participants, amb oferiment dels recursos pertinents.
SISÈ.- PUBLICAR aquesta Resolució en la web municipal – perfil del
contractant, de conformitat amb el que disposa el TRLCSP.
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3.

Renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Anna Maria Aparicio Schwab.

Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 27 d’agost 2015, en relació a la renúncia
al càrrec de regidora de la Sra. Anna Maria Aparicio Schwab.
Vist l’escrit presentat per la regidora Sra. Anna Maria Aparicio Schwab, amb data
27 d’agost de 2015, registre d’entrada núm. 2015/3215, en el qual manifesta la
seva renúncia al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament, número 2 de la
candidatura de Convergència i Unió, pels motius indicats a l’escrit.
Atès que l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral
general, determina que en el suposat de renuncia d’un regidor, l’escó s’atribuirà al
candidat o, en el seu cas, al suplent de la mateixa llista a qui correspongui, atenent
al seu ordre de col·locació, correspon cobrir la vacant pel cessament de la regidora
Sra. Anna Maria Aparicio Schwab, a la tercera de la llista de la candidatura de
Convergència i Unió, Sra. Gemma Rosell Duran.
la regidora Sra. Anna Maria Aparicio Schwab, dona lectura al seu escrit de
renúncia, que seguidament es transcriu:
“”
A l’atenció de l’ Il·lustríssim alcalde de Teià Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, i a tots els regidors i
regidores,
El motiu d'aquest escrit, és la presentació formal de la meva renuncia a la regidoria de
Sanitat i Benestar Social, que vaig acceptar i jurar com a regidora electa el passat
mes de juny. amb tanta il·lusió.
És per motius de salut, que em veig en la necessitat de donar aquest pas, tots
sabeu que durant el mes de juliol, he tingut un ensurt de salut molt important, que per
sort amb una complexa, llarga i delicada cirurgia, m’estic recuperant lenta però
progressivament. Tot i així, hauré de canviar coses del meu estil de vida, per assegurar
una complerta recuperació…. o quasi complerta
Us vull agrair a tots, la vostra col·laboració, i suport en aquests dies d'estiu tant
difícils per a mi i la meva família. Alguns a nivell personal, a tots a nivell municipal,
doncs haureu hagut d’assumir tasques que corresponien a la meva regidoria. Espero
que amb les vacances per mig, no hi hagi hagut gaires incidències de la meva
competència
Vull agrair al Francesc Ribas, l’oportunitat d' iniciar-me en el món de la política
municipal, i a l’Andreu Bosch i grup de Compromís amb Teià, la seva confiança en
nosaltres per a formar equip de Govern. Per a mi, ha estat una gran experiència
personal, per l'oportunitat de conèixer persones extraordinàries amb voluntat de
servir als demés, al nostre poble de Teià. Em sembla, que més enllà de les sigles de
partits, polítics, hi ha la voluntat de treballar per a un Teià cada cop millor, i per que la
xarxa social del nostre poble, sigui cada cop més sòlida, més unida, orgullosos i
feliços de ser teianencs. En això i hem de seguir treballant tots, govern i
oposició.
Gràcies a tots, Il·lustríssim Alcalde, regidors i regidores de govern i d'oposició, si
m'ho permeteu, seguiré treballant per a Teià. Podeu contar amb la meva
col·laboració en tot allò que penseu que puc ser útil. “”
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L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“”Com alcalde i com a cap del govern municipal, en primer lloc doncs t’agraïm la teva
dedicació, una dedicació que ha estat interrompuda, malauradament, per un fet de
salut imprevist i que tu mateixa desitjaries que no hagués passat; nosaltres també
hauríem desitjat que les coses haguessin anat d’una altra manera, però per sort, ets
aquí amb nosaltres, que també això ho hem de celebrar, perquè l’operació ha estat
important i t’agraïm l’esperit que has dedicat al llarg d’aquests dies, al llar d’aquests
mesos, d’aquestes setmanes, amb el ben entès que et volem a prop i sabem que et
tindrem a prop com a col·laboradora també del govern. Gràcies i sobretot molta salut i
molta sort.””

La Sra. Teresa Casellas i Abella, en representació del grup municipal Gent de Teià,
manifesta el següent:
““Nosaltres, desitjar-li que es recuperi, que pugui dur una vida ben normal, que pugui
dedicar-se a la seva feina, encara que no pugui afegir la de regidora, però que tot
l’altre vagi molt bé””

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, del grup municipal Convergència i Unió,
manifesta el següent:
“”Agrair-li tota la dedicació des del primer moment que li vaig oferir l’oportunitat
d’incorporar-se a la candidatura de Convergència i Unió; la veritat és que pel seu
caràcter s’ha implicat molt, molt, molt i ara la salut l’ha aturat del camí d’unes regidories
en que segur hagués fet una feina molt brillant, que les deixa en bones mans, també
és veritat, però la trobarem a faltar, el seu esperit, la seva vitalitat,
la seva energia, però abans de tot hi ha la salut i li desitgem molta sort i que la tindrem
segur al costat col·laborant en les regidories que portava ella com a titular fins ara.
Moltes gràcies Anna.””
La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, en representació del grup municipal CatERC, manifesta el següent:
“”Vull afegir a tot això que s’ha dit, que, primer de tot et trobarem a faltar, que estic
segura que haguéssim fet un molt bon equip tots. que ets una dona molt intel·ligent,
molt capaç i que la vida t’ha posat un escull que has de respectar i que el primer de tot
és la salut, però que segur et trobarem a faltar. Ens hagués agradat compartir aquest
projecte.””
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“”Anni, l’altre dia que vam distribuir els pins de l’Ajuntament de Teià a les persones que
s’incorporaven per primera vegada a la Corporació municipal , en aquell moment tu
estaves a la UCI i per tant no te’l vam poder donar i te’l dono ara.“”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els
següents acords:
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PRIMER.- PRENDRE coneixement de la renúncia i conseqüent cessament en el
càrrec de regidora presentada per la Sra. Anna Maria Aparicio Schwab, que
pertany a la candidatura de Convergència i Unió.
SEGON.- SOL·LICITAR a la Junta Electoral l'expedició de la credencial de la nova
regidora, a favor de la Sra. Gemma Rosell Duran, número tres de la llista electoral
de la candidatura de Convergència i Unió, que haurà de cobrir la vacant produïda,
de conformitat amb el que preveu l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny del Règim Electoral General i la Instrucció de la Junta Electoral Central, de
data 10 de juliol de 2003, sobre substitució de càrrecs representatius locals (BOE:
18-7-2003).

Sense altres assumptes a tractar, quan són les 21:17 hores del dia al
començament indicat, el president aixeca la sessió, de la quan estenc, com a
secretaria, aquesta acta.
El secretari
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