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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: JGL2018/25 

Caràcter: ORDINÀRIA 

Data: 05/07/2018  

Horari: 18:15 a 18.35 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt 

 

Assistents 

 

President: MARTINEZ CAMARASA MIQUEL ÀNGEL , CIU 

 

Vocal: CLOFENT ROSIQUE AMADEU , CIU 

 

Vocal: GRIMAL COLOMÉ M. LLUÏSA , CIU 

 

Vocal: MIRALLES TORRES ENRIQUE , CIU 

 

Oient: SUBIRON OLMOS ROBERT , CIU 

 

Oient: DURAN FRANCH GEMMA , CIU 

 

 

Secretària 

 

CRISTINA MARÍN CARCASSONA, Secretària Accidental 

 

 

    ORDRE DEL DIA 

 

Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

• JGL2018/24 ORDINÀRIA 27/06/2018 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

Tercer.- PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA I TRANSPORT 

DE RESIDUS MUNICIPALS 

Quart.- ASSUMPTES DE TRÀMIT 

Cinquè.- PRECS I PREGUNTES 
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Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

 

• JGL2018/24 ORDINÀRIA 27/06/2018 

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió 

celebrada en data 27 de juny de 2018. 

 

 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

 

La senyora secretària pregunta si els/les senyors/es regidors/es es donen per 

assabentats/des de les publicacions de més interés, aparegudes en el Diari 

Oficial de la Generalitat, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el Boletín 

Oficial del Estado, a la qual cosa reponen afirmativament. 

 

 

 

Tercer.- PRP2018/829 PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA I TRANSPORT 

DE RESIDUS MUNICIPALS. 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE SERVEIS MUNICIPALS 

Expedient:  2018/4 42 CMAJO  

Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE 

RECOLLIDA SELECTIVA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS 

 

Fets 

 

En sessió de Ple celebrat en data 22 de febrer de 2018, es van aprovar els 

plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir 

l’adjudicació del servei de recollida selectiva i transport dels residus municipals, 

mitjançant procediment obert harmonitzat i reservat a empreses d’inserció 

laboral. 
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En data 11 de juny de 2018 es va reunir la mesa de contractació per a procedir 

a l’obertura del sobre 3 de l’oferta presentada a la licitació per a l’adjudicació 

del servei de recollida selectiva i transport de residus municipals. 

 

La mesa va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del servei de 

recollida selectiva i transport dels residus municipals a l’empresa L’ARCA 

SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA D’INSERCIÓ, SLU. 

 

En data de 13 de juny de 2018 es va requerir al licitador perquè aportés, en el 

termini màxim de deu dies hàbils la garantia definitiva corresponent al 5% del 

preu d’adjudicació del contracte tenint en compte la totalitat de l’adjudicació, 

exclòs l’IVA, que ascendeix a 74.140€ (SETANTA-QUATRE MIL, CENT 

QUARANTA EUROS), així com la següent documentació:   

  

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o 

document que el substitueixi.  

 

b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència 

econòmica i financera i tècnica o professional, així com la documentació que 

acrediti la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al 

contracte) en els termes de la clàusula 9.b) del corresponent Plec. 

 

d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en 

la/les declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 

 

Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la 

Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat restaran 

eximides de presentar la documentació referida, sempre que aportin la 

diligència d’inscripció i la declaració responsable que les circumstàncies 

reflectides en la diligència no han experimentat cap variació. 

 

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en 

els termes assenyalats a l’article 151 TRLCSP. 

 

En data 25 de juny de 2018 amb r/e 4920, el licitador ha complert amb el 

requeriment esmentat. 

 

Per tot l’exposat,  
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es PROPOSA AL PLE de la Corporació, 

 

Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei de recollida selectiva i transport 

de residus municipals a L’ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA 

D’INSERCIÓ, SLU amb NIF B61517439, amb un import anual de 370.700€ 

(TRES-CENTS SETANTA MIL, SET-CENTS EUROS) IVA exclòs, ja a que ha 

estat la única empresa que s’ha presentat a la licitació i compleix amb tots els 

requisits de la convocatòria. 

Segon.- DISPOSAR la despesa derivada d’aquesta contractació, amb càrrec a 

les aplicacions del pressupost, dels exercicis 2018, 2019, 2020 i 2021, 

exercici/11/1621/2270000 anomenada “Servei Recollida Escombraries” . 

 

Tercer.- COMUNICAR a l’adjudicatari que a partir dels 15 dies hàbils següents 

a l’endemà de la notificació de la present resolució, establerts per poder 

presentar recurs especial al contracte, s’haurà de formalitzar el contracte. 

 

Quart.- NOTIFICAR i PUBLICAR l’adjudicació del contracte al perfil del 

contractant de l’Ajuntament.  

 

Cinquè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil del contractant 

de l’ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al Diari 

Oficial de la Unió Europea (DOUE). 

 

 

Quart.- ASSUMPTES DE TRÀMIT 

 

No es tracta cap tema en aquest punt de l’ordre del dia. 

 

 

 

Cinquè.- PRECS I PREGUNTES 

 

No es formulen ni precs ni preguntes. 

 

 

Finalment, l’alcalde president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a 

secretària, aquesta acta. 
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La Secretària                         Vist i plau,    

       El President  


