EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 44/2014, DE 9 DE DESEMBRE
1.

Aprovar esborrany acta anterior, núm. 43/2014, de 2 de desembre.

2.

Correspondència

2.1

L'Institut Nacional d'Estadística comunica que, finalitzat el procediment per a
l'obtenció de la proposta de xifres oficials de població previst a la Resolució de
25 d'octubre de 2005, la xifra per a aquest municipi resultant de la revisió del
Padró municipal referida a l'1 de gener de 2014, és la següent: 8.287 habitants.

3.

Hisenda

3.1

Aprovar la liquidació corresponent a l’ocupació de la via pública esmentada,
corresponent al mes de novembre de 2014 i que ascendeix a 146,00 €.

3.2

Concedir la devolució de les fiances dipositades, per import de 150,00€, en
concepte de gestió de residus, i per import de 810,00€, en concepte de reposició
dels serveis urbans afectats, segons llicència d'obres número 88/2014.

3.3

Aprovar la relació número 12/2014, referent a l'impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) que ascendeix a l'import total
de 7.548,55 €, i que va des del número 198 al número 222/2014.

3.4

Aprovar la la factura número 0044.2014.AJR, presentada per MAWACS&ATA S.L.
per import de 822,75€ (IVA inclòs), en concepte de subministre de bombetes
d'inducció per a l'enllumenat de la urbanització els Pilans, així com autoritzar i
disposar la despesa i reconèixer l'obligació i ordenar el pagament.

4.

Instàncies

4.1

Concedir, a ZOLI, Gestión y Localización de Atestados, informe emès per la
Policia Local referent a l'accident de circulació de data 20 de novembre de 2014,
amb els vehicles matrícula 0017BVV i 5096 CXN.

4.2

Autoritzar, al Club Futbol Sala de Roquetes, per ocupar el pavelló poliesportiu,
els dies 14 i 21 de desembre de 2014, de les 11:00 h. a les 12:30 h., amb motiu de
realització de sessió fotogràfica per a la confecció de calendari de l'equip femení
de Club Futbol Sala de Roquetes.

4.3

Autoritzar, a l'Associació Obret'ebre, per ocupar la sala de formació del Casal de
Joves,des del dia 16 de desembre de 201, al dia 24 de febrer de 2015, de les
18:00 h. a les 19:00 h. amb motiu de la realització de tallers bàsics d'anglès. Pel
que fa al canó, s'haurà de recollir el matí dels dimarts i retornar el matí dels
dimecres.

4.4

Cedir, a l'associació Making Dance, l'ús de 150 cadire,s per al dia 20 de desembre
de 2014, amb motiu de la celebració del festival d'hivern.

4.5

Autoritzar l'ocupació de la via pública, amb la plataforma elevadora, durant dos
dies per tal de pintar la façana de l'immoble situat al carrer Avall.

5.

Contractació

5.1

Aprovar la relació efectuada, per la Mesa de Contractacio, classificada i valorada,
per ordre decreixent, de les ofertes presentades valorades, i que no han estat
declarades desproporcionades o anormals, per executar l'obra "Repavimentació
dels carrers Pare Romanya, Sant Ramon, Felip Pedrell, Olivera, Assutzena, Sant
Just, la Cinta, Ansedó i carrer del Mig del municipi de Roquetes", segons la qual
l’oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb subjecció al plec de clàusules
administratives i tècniques, és la presentada per l’empresa FIRTEC SAU, pel preu
de 106.795,65 € i 22.427,09 € d’IVA, i amb unes millores de 18.032,52€, la qual
executarà l’obra en 10 setmanes.
Relació classificada de les proposicions no declarades desproporcionades o
anormals:
a)
b)
c)
d)
e)

FIRTEC S.A.U
.............................
BECSA S.A.U
............................
BENITO ARNO E HIJOS S.A.U .....................
TECNOLOGIA DE FIRMES SA .....................
M I J GRUAS SA
..........................

51 punts
17 punts
15 punts
13 punts
3 punts

Requerir a l’empresa FIRTEC SAU. perquè, en el termini màxim de 10 dies hàbils,
comptats des de la recepció d’aquesta notificació, acrediti el segúent:
1. Còpia autenticada del DNI del signant de la proposició.
2. Còpia autenticada de l’escriptura de constitució de la societat (si és
persona jurídica) o de la seva modificació posterior, degudament inscrita
en el Registre Mercantil, i poder notarial que acrediti la representació
que exerceix la persona que signa la proposició, validat pel lletrat
funcionari de l'Administració pública.
3. Documentació acreditativa d’estar al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o l'autorització a obtenirlos directament.
Per tal d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social cal presentar els originals o les còpies autèntiques dels
documents següents:
Certificats expedits pels òrgans competents en cada cas, en la forma i
amb els efectes previstos als arts. 13 a 16 del RLGCAP, acreditatius
d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (amb

4.
5.
6.

7.

8.
9.

l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya) i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents. Aquests documents poden ser
substituïts per una autorització en favor de l’òrgan de contractació a
l’objecte que, aquest els pugui obtenir directament.
Alta en l’Impost d’activitats econòmiques, referida a l’exercici corrent, o
l’últim rebut, juntament amb una declaració de no haver-se donat de
baixa en la matrícula d’aquest impost.
Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva
d’acord amb el que disposa a la clàusula 7 del Plec General de Clàusules
per un import de 5.339,78€.
En cas que el licitador es trobi inscrit al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de l’Estat o de la Generalitat de Catalunya, es
podrà aportar Certificació expedida per aquest o Fitxa impresa de la
inscripció, juntament amb una Declaració responsable del licitador
manifestant que les circumstàncies de la inscripció no han experimentat
variació. La Inscripció en el Registre acreditarà l’aptitud de l’empresari en
quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació
professional o empresarial (solvència tècnica o professional), solvència
econòmica i financera, i classificació, així com la concurrència o no
concurrència de les prohibicions de contractar.
Documentació acreditativa de la solvència tècnica o professional de les
empreses que tinguin previst subcontractar i que hagin indicat en la seva
oferta d’acord amb allò previst en la clàusula 9 del Plec General de
Clàusules.
Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreixi possibles
danys i perjudicis, amb un límit mínim per sinistre de 600.000 € i un
sublímit mínim per víctima de 150.000 €.
Una declaració de la maquinària, el material i l’equipament tècnic de què
disposi l’empresari per a realitzar el contracte, amb la documentació
acreditativa corresponent.

Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat
l’oferta, amb les conseqüències establertes al TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà
a demanar la mateixa documentació al següent licitador, per ordre de
classificació.
5.2

No suspendre el procediment de contractació, a què es refereiix el punt 5.1
d'aquesta sessió, atès que es tracta d'una obra subvencionada en un 100% i
segons les bases de la convocatòria de la subvenció, el contracte ha d'estar
signat abans del 31/12/2014, essent del tot impossible tramitar un nou
expedient de contractació dins de termini, en detriment de perdre la subvenció i
en perjudici de l'interès públic municipal I posar en coneixement de l'Autoritat
Catalana de la Competència, la possible existència de col·lusió entre els
licitadors, en el termini més breu possible i als efectes legals oportuns.

5.3

Aprovar la relació efectuada, per la Mesa de Contractació, en data 5 de
desembre de 2014, classificada i valorada, per ordre decreixent, de les ofertes
presentades valorades, i que no han estat declarades desproporcionades o
anormals, per la contractació del servei de manteniment, conservació i neteja de
parcs, jardins, zones verdes i l’arbrat del viari urbà de l’Ajuntament de
Roquetes.", mitjançant contracte administratiu de serveis, procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, que ha
estat elaborat a l'efecte, per un termini de 2 anys prorrogable 2 anys més,
segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb subjecció al plec
de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, és la presentada per
l’empresa BIOMA FACILITIES SL , pel preu de 65.948,08€ sense iva i amb unes
millores de 16.000,00€ sense IVA pels 2 anys de contracte
Relació classificada de les proposicions no declarades desproporcionades o
anormals:
1. Bioma Facilities, S.L. .............................................................................. 80,78
PUNTS
2. Urbaser, S.A. ............................................................................................. 64,38
PUNTS
3. Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. (CESPA,
S.A.) ..61,38 P
4. Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L. (SIFU, S.L.) ................................
58,85 P
Requerir a l’empresa BIOMA FACILITIES SL perquè, en el termini màxim de 10
dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta notificació, acrediti el
següent:
1. Documentació acreditativa d’estar al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o l'autorització a obtenirlos directament.
Per tal d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social cal presentar els originals o les còpies autèntiques dels
documents següents:
Certificats expedits pels òrgans competents en cada cas, en la forma i
amb els efectes previstos als arts. 13 a 16 del RLGCAP, acreditatius
d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (amb
l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya) i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents. Aquests documents poden ser
substituïts per una autorització en favor de l’òrgan de contractació a
l’objecte que, aquest els pugui obtenir directament.
2. Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva
d’acord amb el que disposa a la clàusula 7 del Plec General de Clàusules
per un import de 3.297,40€.

3. En cas que el licitador es trobi inscrit al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de l’Estat o de la Generalitat de Catalunya, es
podrà aportar Certificació expedida per aquest o Fitxa impresa de la
inscripció, juntament amb una Declaració responsable del licitador
manifestant que les circumstàncies de la inscripció no han experimentat
variació. La Inscripció en el Registre acreditarà l’aptitud de l’empresari en
quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació
professional o empresarial (solvència tècnica o professional), solvència
econòmica i financera, i classificació, així com la concurrència o no
concurrència de les prohibicions de contractar.
4. Una declaració de la maquinària, el material i l’equipament tècnic de què
disposi l’empresari per a realitzar el contracte, amb la documentació
acreditativa corresponent.
Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat
l’oferta, amb les conseqüències establertes al TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà
a demanar la mateixa documentació al següent licitador, per ordre de
classificació.

