PREACTA DE SESSIÓ DEL PLE
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A Sala Enric Vergés, es reuneix el Ple de l’Ajuntament de Rubí en sessió ordinària i en
primera convocatòria a les 17:00 hores del dia 30 de maig de 2019. Constatada
l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcaldessa obre la
sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
A) PART RESOLUTIVA
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 6/2019
DE 30 D’ABRIL DE 2019, EXTRAORDINÀRIA I 7/2019 DE 2 DE MAIG DE 2019,
ORDINÀRIA
D’acord amb el que disposa l’article 91.1 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l’alcaldessa pregunta si algun membre de la corporació ha de formular alguna
observació a les actes de les sessions anteriors que s’han distribuït amb la convocatòria.

2. PRESA DE CONEIXEMENT DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I DE LES
RESOLUCIONS DE LES REGIDORIES DELEGADES DICTATS ENTRE L’1 D’ABRIL I
EL 30 D’ABRIL DE 2019 EXP. 16/2019/SGSI-E
D’acord amb el que disposen els articles 42 i concordants del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les Entitats locals, s’ha de donar compte succinta al Ple dels Decrets de
l’Alcaldia i de les Resolucions de les Regidories amb competències delegades.
A aquests efectes, s’informa que entre l’1 d’abril i el 30 d’abril de 2019, s’han dictat els
Decrets i les Resolucions que van des del número 1604, de data 1 d’abril, al número 2233,
de data 30 d’abril, ambdós inclosos.
Per tot això, es proposa al Ple:
1.
Prendre coneixement dels Decrets de l’Alcaldia i de les Resolucions de les
Regidories amb competències delegades dictats entre l’1 d’abril al 30 d’abril de 2019, i
que van des del número 1604, de data 1 d’abril al número 2233, de data 30 d’abril,
ambdós inclosos.
2.
Informar que la relació de Decrets i Resolucions és accessible a través de l’espai
comú ownCloud i el seu text es podrà consultar directament a través de l’aplicatiu MYTAO
o de la Seu electrònica municipal https://seu.rubi.cat, dins de l’apartat de validació de
documentació, mitjançant el codi segur de verificació (CUD) que figura a l’esmentada
relació.
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3.

DONAR COMPTE AL PLE DEL CANVI DE DENOMINACIÓ DE L’EMPRESA
ADJUDICATÀRIA DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS EXP.
13/2018/CONT-E

El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió de data 26 de gener de 2007, va adjudicar el
contracte de gestió de serveis públics en règim de gestió interessada relatiu al servei
municipal de transport urbà de viatgers de Rubí, a l’empresa CORPORACION
ESPAÑOLA DE TRANSPORTE S.A. amb NIF número A79072823, per un termini de deu
anys prorrogables per dues anualitats més. El contracte es va formalitzar en data 26 de
febrer de 2007 i com a data d’inici de la prestació del servei es va fixar el dia 1 de març de
2007.
El contracte es va formalitzar en data 26 de febrer de 2007 i com a data d’inici de la
prestació del servei es va fixar el dia 1 de març de 2007.
Aquest contracte ha estat modificat en diverses ocasions en les dates i amb l’objecte i
imports que s’assenyalen a continuació:
•
Primeres modificacions: Aprovades per acord del Ple municipal de data 20 de juny
de 2013. L’objecte de les modificacions era: “implantació nova xarxa març de 2009”,
“canvis i millores a la xarxa de transport públic 2010”, “servei de transport a l’IES JV Foix”,
“canvis en títols de transport amb bonificació”, i “implantació servei llançadora estació
FGC Sant Muç”. El cost total d’aquestes modificacions ascendia a 1.813.436,57€, que
suposava un percentatge de modificacions de l’11,71% sobre l’import total de la concessió
en els deu anys de durada inicial prevista.
•
Segona modificació: Aprovada per acord del Ple municipal de data 24 de juliol de
2014. L’objecte de la modificació era el canvi de recorregut de la Línia 2. Sense cost.
•
Tercera modificació: Aprovada per acord de Ple municipal de data 4 de maig de
2015. L’objecte d’aquesta modificació era el canvi de recorregut de la Línia 7. El cost
d’aquesta modificació ascendia a 1000.-€ en concepte d’instal·lació de 2 nous pals de
parada i 368,30€ / anuals en concepte d’increment quilomètric. L’increment total de dèficit
en els 10 anys d’explotació és del 0,0047% sobre l’import total del contracte.
•
Quarta modificació: Aprovada per acord de Ple municipal de data 22 de desembre
de 2015. L’objecte d’aquesta modificació era el canvi de recorregut de la Línia 2. Sense
cost.
•
Cinquena modificació: Aprovada per acord del Ple municipal de data 27 d’octubre
de 2016. L’objecte d’aquesta modificació era el canvi de les cobertures de la Línia 7 FGCSant Muç-Can Solà, que passa de 5 a 32 expedicions diàries. Aquesta modificació implica
un increment de la despesa fins a la finalització del contracte de 317.954,19€.
•
Sisena modificació: Aprovada per acord de Ple municipal de data 20 de juliol de
2017. L’objecte d’aquesta modificació era el canvi de recorregut de les línies 1, 5 i 6 com a
conseqüència de la implantació de l’illa de vianants.
•
Setena modificació: Aprovada per acord de Ple municipal de data 19 de juliol de
2018. L’objecte d’aquesta modificació era el canvi de recorregut de la línia 2 sotmès a
condició suspensiva relativa a l’execució i el pagament de les obres per part de l’empresa
STUDIO 84 SL amb NIF número B28866317.
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Per acord del Ple de l’Ajuntament de Rubí, en sessió del dia 26 d’octubre de 2017,
s’aprovà per majoria absoluta donar l’Ajuntament de Rubí com a assabentat ‘’de la
transformació de la mercantil ‘’CORPORACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTE
S.A.U(A79072823)’’ , a ‘’CORPORACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTE S.L.U (
B79072823)’’, d’acord amb l’escriptura formalitzada davant el notari de Madrid Javier
Navarro-Rubio Serres en data 26 d’abril de 2016 i amb el número714 del seu protocol,
d’elevació a públic d’acords socials de transformació de societat anònima en societat
limitada’’.
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Rubí, en sessió del dia 31 de Gener de 2019,
s’aprovà per majoria absoluta ‘’ordenar que l’empresa CORPORACION ESPAÑOLA DE
TRANSPORTE S.A. amb NIF número A79072823, adjudicatària del contracte de gestió
de serveis públics en règim de gestió interessada relatiu al servei municipal de transport
urbà de viatgers de Rubí, continuï prestant el servei durant un període màxim de sis
mesos addicionals a la data d’acabament del la pròrroga actual, durant el període 1 de
març de 2019 a 31 d’agost de 2019, de conformitat amb el previst a la clàusula 1.3 del
plec de condicions administratives, tècniques i econòmiques per a l’adjudicació en règim
de gestió interessada del servei urbà de transport de viatgers de Rubí, l’article 235 a) del
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis
de les entitats locals (ROAS) i els informes tècnics i jurídics que consten a l’expedient de
contractació’’
Amb l’advertiment a què fa referència l’article 206 del ROF, el Ple de l’Ajuntament de
Rubí, en sessió del dia 2 de maig de 2019, va adoptar en acord “per majoria absoluta’’
modificar l’acord aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Rubí en data 31 de gener de 2019,
per ordenar que l’empresa CORPORACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSPORTE SA, amb NIF
número A79072823, adjudicatària del contracte de gestió de serveis públics en règim de
gestió interessada relatiu al servei municipal de transport urbà de viatgers de Rubí,
continuï prestant el servei durant un període màxim de sis mesos addicionals a la data
d’acabament de la pròrroga actual, durant el període 1 de març de 2019 a 31 d’agost de
2019, de conformitat amb el previst a la clàusula 1.3 del plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte, en el sentit que allà
on deia:“CORPORACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTE SA amb NIF número
A79072823”, havia de dir, “CORPORACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTE SLU amb
NIF núm. B79072823
A efectes merament informatius consta presentada una còpia de l’escriptura pública de
protocol·lització d’acords socials formalitzada en data 25 de març de 2019 davant el Notari
de Madrid Pedro De Elizalde y Aymerich, amb el número EP1588039 del seu protocol,
segons la qual l’empresa CORPORACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSPORTES SL canvia la
seva denominació social a AVANZA MOVILIDAD URBANA SL amb efectes des de la
formalització de la citada escriptura pública.
Vist l’informe jurídic de data 20 de maig de 2019 emès pel TAG del servei de Contractació.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i el regidor delegat de l’Àrea
de Serveis Centrals de data 20 de maig de 2019.
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Vist el que s’estableix a l’article 163 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
(TRLCAP).
Atès que les facultats per aquesta contractació les té el Ple Municipal,
Per tot això,
ES PROPOSA:
Primer.- Donar-se per assabentat per part de l’ajuntament del canvi de denominació de
segons la qual l’empresa CORPORACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTES SL amb NIF
B79072823 canvia la seva denominació social a AVANZA MOVILIDAD URBANA SL com
a conseqüència de la formalització de l’escriptura pública de protocol·lització d’acords
socials formalitzada el 25 de març de 2019 davant el Notari de Madrid Pedro De Elizalde y
Aymerich, amb núm EP1588039 del seu protocol, segons la qual l’empresa
CORPORACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTES SL canvia la seva denominació social
a AVANZA MOVILIDAD URBANA SL amb efectes des de la formalització de la citada
escriptura pública.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària AVANZA MOVILIDAD
URBANA SL i a les àrees interessades en aquesta contractació.

4.
DONAR COMPTE
23/2019/INTERVEN-E

AL

PLE

DEL

DECRET

D’ALCALDIA

EXP.

NÚM.

DECRET D’ALCALDIA NÚM: 2534/2019
A la ciutat de Rubí, el dia 10/05/2019

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI
2018
Antecedents i justificació
Primer.- Havent-se finalitzat l’exercici econòmic 2018, i un cop efectuada la revisió dels
estats comptables del dit exercici, i havent-se efectuat el corresponent assentament de
tancament de la comptabilitat de l’exercici 2018 i obtingut els corresponents estats
comptables, procedeix aprovar per part de l’Alcaldia-Presidència la Liquidació del
Pressupost General de l’exercici 2018 de l’Ajuntament de Rubí.
Segon.- Consta dintre de la documentació administrativa de la dita liquidació el
corresponent informe als efectes previstos en l’article 191 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
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Hisendes Locals i l’informe relatiu a l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària per
a les entitats locals, de la Regla de la Despesa i del compliment de les ràtios
d’endeutament.
De conformitat amb el que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i amb el disposat a l’article 90.1 del Reial Decret 500/1990, sobre matèria
pressupostaria.
Vista la proposta de l’Interventora general i del regidor delegat de l’Àrea de Serveis
Centrals de data 2 de maig de 2019, que consten a l’expedient.
En virtut de les atribucions que tinc conferides,
PROPOSO:

Primer.- Aprovar la Liquidació del Pressupost General de la Corporació de l’exercici
2018 en els termes i magnituds calculades segons la vigent Instrucció del model Normal
de Comptabilitat, presentant els resums que seguidament es detallen:

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS
INGRESSOS

Descripció
C a p.

1

Impostos Directes

2

Impostos Indirectes

3

Previs
Inicials

M o dif Ic a c io ns

Prev totals

Drets recon.
Totals

Drets recon. Drets recon.
Anul·lats
Cancel·lats

Drets recon.
Nets

Exec.

Recaptació
líquida

Pendent
cobram ent
3.518.325,26

39.645.200,00

0,00

39.645.200,00

42.324.610,00

1.052.139,70

314.211,26

40.958.259,04

103%

37.439.933,78

600.000,00

0,00

600.000,00

1.470.729,55

302.143,68

0,00

1.168.585,87

195%

947.415,62

221.170,25

Taxes i altres ingressos

12.894.684,71

4.275.746,18

17.170.430,89

15.783.516,58

1.245.353,48

18.719,29

14.537.604,54

85%

11.835.926,96

2.701.677,58

4

Transferències corrents

21.281.744,75

3.997.646,04

25.279.390,79

25.938.255,88

513.057,99

0,00

25.425.197,89

101%

25.425.197,89

0,00
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Ingressos Patrimonials

312.159,32

0,00

312.159,32

330.099,99

0,00

0,00

331.863,64

106%

239.191,64

92.672,00

6

Alienació invers reals

7

Transferències de capital

8

Actius financers

9

Passius financers
TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

343.333,71

6.086.465,85

6.429.799,56

1.661.176,74

0,00

0,00

1.661.176,74

26%

1.661.176,74

0,00
5.589,60

120.000,00 26.941.081,70

27.061.081,70

29.975,72

0,00

0,00

29.975,72

0%

24.386,12

11.411.730,91

7.583.168,26

0,00

0,00

7.583.168,26

66%

7.583.168,26

0,00

79.197.122,49 48.712.670,68 127.909.793,17

95.121.532,72

3.112.694,85

332.930,55

91.695.831,70

72%

85.156.397,01

6.539.434,69

Exec.
Com pr.

4.000.000,00

7.411.730,91

DESPESES
D is po s ic io ns

Crèdits
inicials (CI)

Crèdits totals
Obligacions Pagam ents
o
c o m pro m is o s reconegudes
consignats
fets

Pendent de
pagam ent

Exec. Obl.

Exec. Pag.

1

Despeses de Personal

28.009.465,28

3.063.145,71

31.072.610,99

29.561.106,40

29.302.444,85 29.219.653,10

82.791,75

95%

94%

100%

2

Béns corrents i serveis

35.472.367,02

4.344.051,27

39.816.418,29

35.427.319,48

30.982.071,71 24.221.345,27

6.760.726,44

89%

78%

78%

3

Despeses financeres

439.049,51

-17.853,20

421.196,31

323.355,29

235.817,68

235.817,68

0,00

77%

56%

100%

4

Transferències corrents

7.952.402,32

572.479,17

8.524.881,49

7.753.729,93

7.215.789,14

6.291.906,85

923.882,29

91%

85%

87%

5

Fons de contingències

150.000,00

-150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

6

Inversions reals

4.343.333,71 34.605.212,79

38.948.546,50

9.541.716,01

5.518.563,38

3.832.622,73

1.685.940,65

24%

14%

69%

7

Transferències de capital

110.504,65

826.000,00

936.504,65

6.000,00

0,00

0,00

0,00

1%

0%

0%

8

Actius financers

120.000,00

0,00

120.000,00

29.975,72

29.975,72

29.975,72

0,00

25%

25%

100%

9

Passius financers

2.600.000,00

5.469.634,94

8.069.634,94

7.405.072,29

7.405.072,24

7.405.072,24

0,00

92%

92%

100%

79.197.122,49 48.712.670,68 127.909.793,17

90.048.275,12

80.689.734,72 71.236.393,59

9.453.341,13

70%

63%

88%

C a p.

Descripció

TOTAL

M o dif Ic a c io ns
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ROMANENTS DE CRÈDITS 2018
Compromesos:

9.358.540,40

Autoritzats:

7.092.275,24

Retinguts:

3.277.376,61

Disponibles

27.491.261,20

No Disponibles:

0,00

No compromesos:

37.860.913,05

TOTALS

47.219.453,45

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2018
RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2018
a) operacions corrents
b) altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI

Drets
Reconeguts
Nets

Obligacions
Reconegudes
Netes

Ajustos

Resultat
Pressupostari

82.421.510,98

67.736.123,38

14.685.387,60

1.661.176,74

5.518.563,38

-3.857.386,64

84.082.687,72

73.254.686,76

10.828.000,96

29.975,72

29.975,72

0,00

7.583.168,26

7.405.072,24

178.096,02

91.695.831,70

80.689.734,72

11.006.096,98

Obligacions reconegudes finançades amb RLT per
4.
D.G.

12.711.365,15

5. Desviacions de financ negatives de l'exercici

3.173.257,46

6. Desviacions de financ positives de l'exercici

10.751.010,35

AJUSTOS (4a + 5 - 6)

5.133.612,26
16.139.709,24

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

ROMANENT DE TRESORERIA 2018
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Fons líquids de tresoreria a final d'exercici

44.066.795,62

Deutors pendents de cobrament a fi d'exercici

21.328.819,45

De pressupost d'ingressos corrents

6.539.434,69

De pressupost d'ingressos tancats

12.968.913,11

D'operacions no pressupostaries

1.820.471,65

Creditors pendents de pagament a fi d'exercici
De pressupost de despeses corrents
De pressupost de despeses tancats
D'altres operacions no pressupostàries

20.802.092,90
9.453.341,13
609.306,55
10.739.445,22

4. Partides pendents d´aplicació

-98.001,07

(-) cobraments realitzats pendent aplic defin

709.146,84

(+) pagaments realitzats pendent aplic defin

611.145,77

Romanent Líquid de Tresoreria

44.495.521,10

II. Saldos de dubtós cobrament

7.419.014,51

III. Excés de finançament afectat

15.560.729,09

IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

21.515.777,50

Segon: Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació en la primera sessió
que aquest celebri, d’acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’ abril.
Tercer: Ordenar la remissió de còpia d’aquesta Liquidació als òrgans competents, tant de
la Delegació d’Hisenda com de la Comunitat Autònoma de Catalunya als efectes previstos
pel Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

5.

DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE FISCALITZACIÓ
PRÈVIA DE L'EXERCICI 2018 EXP. 31/2019/INTERVEN-E

D’acord amb el que disposen en l’article 218.1 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reaial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
desenvolupat per l’article 15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula
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el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, s’ha de donar
compte al Ple de l’informe de fiscalització prèvia de l’exercici 2018.

Per tot això, es proposa al Ple:
1.

Donar compte de l’informe d’Intervenció de fiscalització prèvia de l’exercici 2018 de data
23 de maig de 2019.

2.

Informar que el text de l’informe i la documentació annexa es poden consultar
directament en el següent enllaç: https://cloud.rubi.cat/index.php/login

6.

DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE BESTRETES DE
CAIXA FIXA I ADOPJ DE L'EXERCICI 2018 EXP. 32/2019/INTERVEN-E

D’acord amb el que disposen en l’article 213 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i desenvolupat
per l’article 27 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern en les entitats del Sector Públic Local, s’ha de donar compte al Ple de
l’informe de bestretes de caixa fixa i ADOPJ de l’exercici 2018.
Per tot això, es proposa al Ple:
1. Donar compte de l’informe d’Intervenció de bestretes de caixa fixa i ADOPJ de l’exercici
2018.
2. Informar que el text de l’informe i la documentació annexa es poden consultar directament
en el següent enllaç: https://cloud.rubi.cat/index.php/login

7. DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERN
EXP. 33/2019/INTERVEN-E
D’acord amb el que disposen en l’article 213 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i desenvolupat
per l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern en les entitats del Sector Públic Local, s’ha de donar compte al Ple de
l’informe resum anual sobre el control intern.
Per tot això, es proposa al Ple
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1. Donar compte de l’informe resum anual sobre el control intern de l’exercici 2018 del
departament d’Intervenció de data 24 de maig de 2019 (article 37 del Reial decret
424/2017, de 28 d’abril).
2. Informar que el text de l’informe i la documentació annexa es poden consultar directament
en el següent enllaç: https://cloud.rubi.cat/index.php/login

8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE DIFERENTS ÀREES DE DESPESA i CRÈDIT
EXTRAORDINARI. EXP. 61/2019/HISENDA-E
Antecedents o Fets
1.- En data 10 d’abril de 2019 en proposta de l’Àrea de Serveis Territorials, es sol·licita la
tramitació d’un expedient de modificació pressupostària en la modalitat de transferència
entre aplicacions de diferents àrees de despesa i crèdit extraordinari. La motivació de la
modificació és la necessitat pel Servei de Brigada de la substitució de 3 furgonetes per la
finalització del lísing l’octubre de 2019.
2.- Els crèdits incrementats en la modificació es financen mitjançant transferències i
baixes d’altres partides.
3.- El servei ha realitzat la retenció corresponent a l’aplicació pressupostària a disminuir
en la modificació.

4.- Atenent amb el que estableix l’article 180.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i en l’article 41
del Reial Decret 500/1990, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora del es Hisendes Locals, la modificació compleix
les següents limitacions:
9. No afecta a crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.
10. No es minoren crèdits que ja han sigut incrementats amb suplement o transferències,
excepte quan afectin a crèdits de personal, ni a crèdits incorporats com a conseqüència
de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.
11. No s’incrementen crèdits que com a conseqüència d’altres transferències ja han sigut
objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.
5.- Els crèdits que es pretenen reduir no es troben compromesos i s’estimen reductibles
sense que es pertorbi el respectiu servei.
6.- Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantia total del mateix,
només representa un trasllat de crèdits entre aplicacions amb diferent vinculació jurídica.
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7.- La documentació que adjunta el servei per tal de sol·licitar la modificació és la següent:
-

Proposta de modificació pressupostària amb data 10 d’abril de 2019 signada pel director i
la regidora de l’Àrea de Serveis Territorials.
Informe de data 8 d’abril de 2019 signat per la coordinadora d’Àmbit d’Obra i Espai Públic.
Document comptable de la retenció de crèdit de l’aplicació pressupostària a disminuir amb
número 220190007718 comptabilitzat.
8.- Vist l’informe de la tècnica de la Unitat de Comptabilitat, Pressupost i Estudis
Econòmics i de la Interventora de data 16 d’abril de 2019, emès conforme l’article 4 del
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, de Règim Jurídic dels Funcionaris d’administració
local amb Habilitació de Caràcter Nacional.
9.- L’òrgan competent per l’aprovació d’aquest expedient és el Ple, d’acord amb l’article
179.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
Fonaments de dret
-

-

-

-

-

Articles 169,170,172,177,179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, per la que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Articles 34, 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril, per la que es desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
desenvolupament del a Llei 18/2001, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva
aplicació a les entitats locals.
Ordre HAP/2105/2012,d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, en la seva redacció atorgada per l’Ordre
419/2014.
RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del
Model Normal de Comptabilitat.
Article 8è i 10è de les Bases d’Execució del Pressupost 2018 prorrogat.

Vista la proposta del director i la regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 16
d’abril de 2019, i de l’informe tècnic de data 8 d’abril de 2019, que consten a l’expedient.
Per tot això,
ES PROPOSA:
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1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit amb número d’expedient 54/2019, de
Pressupost de l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2018 prorrogat, una transferència de
crèdit entre diferents àrees de despesa i un crèdit extraordinari i per import 4.518,04
euros, d’acord amb el següent detall:
Aplicacions a disminuir:
Aplicació
Proj.

Org.
4U049

Prog
1532B

Eco.
22699

Descripció

Modif.

Altres despeses diverses

4.518,04€

TOTAL

4.518,04€

Aplicacions a incrementar i donar d’alta:
Aplicació
Proj.

Org.
4U042
4U042

Prog.
9200A
9200A

Eco.
62400
31002

Descripció

Modif.

Altres elements de transport
Altres operacions financeres

3.708,30€
809,74€
4.518,04€

TOTAL

2. Exposar al públic l’expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
3. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord s’elevarà automàticament a definitiu.
En cas contrari, el Ple de la Corporació disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

9.

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA DE COL·LEGIS
PÚBLICS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS EXP. 1/2018/CONT-E

ANTECEDENTS

Per acord del Ple municipal de data 5 d’abril de 2018 es va adjudicar el contracte del
servei de neteja dels col·legis públics i altres dependències municipals, a l’empresa
MULTISERVEIS NDAVANT SL amb NIF B60579240. El contracte es va adjudicar per un
import màxim anual de 2.253.864,24 euros més 473.311,49 euros en concepte d’IVA
(21%), que fan un total de 2.727.175,73 euros, i una durada del contracte de tres anys,
comptats des de la data d’inici efectiu del servei per part de l’empresa adjudicatària, que
12

es podrà prorrogar per períodes d’un any fins un màxim de 3 anys més, és a dir un global
de sis anys.
El contracte es va formalitzar en data 14 de maig de 2018.
En data 30 de gener de 2019 la tècnica del servei de Gestió de Residus emet un informe
sol·licitant incoar l’expedient de modificació del contracte del servei de neteja dels col·legis
públics i altres dependències municipals. La modificació del contracte es motiva per la
necessitat d’ampliar el número d’hores setmanals de neteja a les següents escoles i/o
dependències municipals:
-

-

Ampliació de 10 hores més de neteja a la setmana a l’Escola El Bosc, centre
número 15, per incorporació d’un nou mòdul prefabricat que es va instal·lar i va
començar a ser utilitzat a partir de l’1 de setembre de 2017, i ateses les
característiques del centre (es tracta de mòduls en els que contínuament s’han de
netejar les parets i amb pati de sorra).
Ampliació de 10 hores més de neteja a la setmana a l’edifici Rubí Forma, centre
número 20, atesa l’afluència d’usuaris al centre.
Ampliació de 2,5 hores més de neteja a la setmana als Horts Urbans, centre
número 58, atès que s’hi ha incorporat un nou espai d’horts.
Ampliació de 0,5 hores més de neteja a la setmana al Cementiri municipal, centre
número 56, atès que s’hi ha incorporat un nou espai.

En total, s’amplia el servei de neteja en 23 hores més a la setmana (10 hores més de
neteja a la setmana al centre El Bosc, més 10 hores més de neteja a la setmana al centre
Rubí Forma, més 2,5 hores més a la setmana als Horts Urbans, més 0,5 hores més a la
setmana al Cementiri Municipal), que econòmicament suposa un increment anual del preu
del contracte de 16.031,24€ més l’IVA al 21%.
En data 30 de gener de 2019 la TAG del servei de Contractació emet un informe favorable
en relació a la modificació sol·licitada del contracte del servei de neteja dels col·legis
públics i altres dependències municipals. En aquest informe es fa constar que de
conformitat amb l’article 109.3 de la LCSP, l’aprovació d’aquesta modificació que suposa
una variació del preu inicial del contracte, implicarà el reajustament de la garantia
dipositada pel contractista, en el termini de 15 dies comptats des de la data en la qual es
notifiqui a l’empresari l’acord de modificació.
En data 15 de març de 2019 la tècnica del servei de Gestió de Residus emet informe
tècnic complementari concretant l’import total de la modificació en 86.167,92 € (IVA
exclòs), i que la modificació proposada correspon a un 0,59 % del valor estimat del
contracte.
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En data 18 de març de 2019 la TAG del servei de Contractació emet informe
complementari informant favorablement la incoació del procediment de modificació del
contracte 1/2018-CONT-E, fent constar que la modificació proposada no supera el
percentatge màxim previst al PCAP per a les modificacions contractuals (10 %) i que
aquesta es tradueix en un percentatge del 0,59 % sobre el valor total del contracte, de
manera que, en cas aprovar-se la modificació, el percentatge màxim de modificació del
contracte restant és del 9,41 %.
FONAMENTS DE DRET
-

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic(TRLCSP).

-

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (Disposició transitòria Primera
LCSP).

-

El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP).

-

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

-

El plec de prescripcions tècniques (PPT) i plec de clàusules administratives particulars
(PCAP, clàusula 23) del contracte del servei de neteja dels col·legis públics i altres
dependències municipals, aprovats per acord del Ple municipal en data 27 d’abril de 2017.
Vistes les quatre còpies de les sol·licituds d’inici d’expedient de modificació que
s’incorporen a l’expedient i que han estat presentades per la Directora del centre El Bosc,
pel Director de l’Àrea de Desenvolupament Local i pel Director de Serveis Territorials.
Vist l’informe tècnic emès en data 30 de gener de 2019 per la tècnica del servei de Gestió
de Residus, l’informe jurídic de contractació emès en data 30 de gener de 2019 per la
TAG del servei de Contractació, els informes tècnics complementaris de 15 i 18 de març
de 2019 i l’informe de Secretaria de data 21 de març de 2019, i vista la proposta de la
directora de Serveis Centrals i el regidor delegat de Serveis Centrals de data 22 de març
de 2019.
Atès que les facultats per aquesta modificació les té el Ple Municipal,
Per tot això,
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ES PROPOSA:

Primer.- Aprovar la incoació del procediment de modificació del contracte del servei de
neteja dels col·legis públics i altres dependències municipals, tenint en compte els
informes tècnics annexats i que obren a l’expedient:
- l’informe emès en data 30 de gener de 2019 per la tècnica del servei de Gestió de
Residus, en el que s’analitzen les sol·licituds de modificació del contracte presentades per
la Directora del centre El Bosc, pel Director de l’Àrea de Desenvolupament Local i pel
Director de Serveis Territorials i es fa constar que, segons les ràtios de referència de
neteja de cada centre afectat per la modificació (mitjanes d’hores per metre quadrat de
superfície del centre i dia de servei), l’afluència d’usuaris i les característiques
específiques dels centres, i d’acord amb el previst a la clàusula 23 del plec de clàusules
administratives particulars, es justifica tècnica i econòmicament la necessitat de modificar
el contracte, en base al següent:
Centre núm. 15 CEIP El Bosc: Degut a l’increment de superfície i a les característiques del
centre es considera que l’ampliació del servei de neteja hauria de ser de 2 hores diàries,
en total 10 hores més de neteja a la setmana.
Al ser un centre escolar la freqüència de neteja és diària, excepte al mes d’agost en que
es deixa de prestar el servei i les setmanes de Nadal en què la freqüència baixa a tres
dies per setmana.
No es contempla un augment d’hores d’operaris especialistes.
Centre núm. 20 Rubí Forma: Ampliació de 10 hores més de neteja a la setmana a l’edifici
Rubí Forma, atesa l’afluència d’usuaris en aquest edifici.
Al ser un centre administratiu la freqüència de neteja és diària, excepte al mes d’agost en
que la freqüència baixa a 3 dies per setmana. Durant el mes d’agost aquest centre no té
tanta afluència com durant la resta de l’any.
No es contempla un augment d’hores d’operaris especialistes.
Centre núm. 58 Horts Urbans: Ampliació de 2,5 hores més de neteja a la setmana, atès
que a partir de l’1 de desembre de 2018 hi ha hagut un increment diari de 65 usuaris.
Al ser un centre que no està catalogat com a escolar, administratiu, cultural, social o
esportiu no té una freqüència estàndard, sinó que aquesta depèn de l’ús del centre. Al ser
un centre que està obert tots els dies de la setmana es considera que la freqüència hauria
de ser de tres dies per setmana.
No es contempla un augment d’hores d’operaris especialistes.
Centre núm.56 Cementiri municipal: Ampliació de 0,5 hores més de neteja a la setmana
(els divendres) al Cementiri municipal, centre número 56, atès que s’hi ha incorporat un
nou espai (una capella).
No es contempla un augment d’hores d’operaris especialistes.
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En total, s’amplia el servei de neteja en 23 hores més a la setmana (10 hores més de
neteja a la setmana al centre El Bosc, més 10 hores més de neteja a la setmana al centre
Rubí Forma, més 2,5 hores més a la setmana als Horts Urbans, més 0,5 hores més a la
setmana al Cementiri Municipal), que econòmicament suposa un increment anual del preu
del contracte de 16.031,24€ més l’IVA al 21%.
- l’informe tècnic complementari emès en data 15 de març de 2019 per la tècnica
del servei de Gestió de Residus, en el que es fa constar que l’import total de la modificació
és de 86.167,92 € (IVA exclòs), corresponent a un 0,59 % del valor estimat del contracte.
En cas d’aprovar-se la modificació contractual proposada, el percentatge màxim de
modificació del contracte restant per a futures modificacions passa a ser del 9,41 %.
Segon.- Donar audiència al contractista, MULTISERVEIS NDAVANT SL amb CIF
B60579240 perquè en el termini de 3 dies hàbils, pugui pronunciar-se en relació al
procediment de modificació incoat, de conformitat amb el previst a la clàusula 23 del plec
de clàusules administratives particulars que regula el contracte del servei de neteja dels
col·legis públics i altres dependències municipals.
Tercer.- Traslladar aquests acords als serveis municipals interessats en aquesta licitació
als efectes oportuns.

10. DECLARAR LA CONFIDENCIALITAT DELS DOCUMENTS DE LES EMPRESES
LICITADORES EN L’EXP. 3/2017/CSO

Vista la necessitat d’adjudicar el contracte dels serveis de recollida de les diverses
fraccions dels residus municipals i de la neteja viària al terme municipal de Rubí, i
l’execució de les obres d’ampliació i millora del Parc Municipal de Neteja, amb un
pressupost de licitació anual de 7.572.544,81 € més 757.254,48 € en concepte d’IVA
aplicable (7.360.703,55 € en serveis programats -més 736.070,36 € d’IVA-, 119.235,80 €
en treballs no planificats o extraordinaris –més 11.923,58 € d’IVA- i 92.605,46 € en cost
d’anualitat de les obres d’ampliació i millora del Parc de Neteja –més 9.260,55 € d’IVA-).
Vistos el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
aprovats pel Ple de l’Ajuntament del dia 25 de gener de 2018.
Vista la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars en la que es fa
constar que els licitadors, en presentar les seves ofertes, hauran d’indicar quins
documents o fulls concrets de les seves pliques consideren confidencials per incorporar
informació reservada, coneixements no divulgables o secrets tècnics o comercials ,sobre
els productes o procediments de l’empresa. A tal efecte, es farà constar la numeració de
les pàgines on s’incorpora aquesta informació, amb la indicació expressa de que es tracta
d’informació confidencial. No serà admissible la declaració genèrica o les que declarin que
tots els documents o tota la informació te caràcter confidencial. Aquestes pàgines no
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seran facilitades a la resta de licitadors en el cas que es produeixi un procés de
revisió o impugnació de l’adjudicació.
Atès que en aquesta mateixa clàusula es preveu que, en el supòsit que l’òrgan de
contractació considerés injustificada la designació proposada pel licitador o aquest no
hagués designat cap informació concreta com a confidencial, podrà donar aquesta
condició als documents que, amb el seu propi criteri, consideri adients.
Vista la instància presentada en data 25 de febrer de 2019 (registre d’entrada número
2019006716) per l’empresa licitadora OHL SERVICIOS-INGESAN SA amb NIF
A27178789, per la qual sol·licita la vista de l’expedient per a poder exercitar els seus drets
i interessos legítims en la forma i termini legalment previst; sol·licitant específicament,
l’accés “(...) als informes de valoració dels sobres B i C, així com al contingut íntegre dels
sobres B i C de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas SA. Això, amb el
degut respecte, si escau, al principi de confidencialitat de les ofertes, però garantint el dret
d’accés, en els termes establerts per la Doctrina i la Jurisprudència”.
Vist l’informe tècnic emès en data 27 de febrer de 2019 pel cap del servei de Gestió de
Residus pel qual es fa constar que les empreses licitadores han declarat confidencials part
de la documentació presentada en les seves ofertes i es proposa “que siguin respectades
per part d’aquest ajuntament aquestes declaracions de confidencialitat de parts de les
ofertes presentades”.
Vistes les declaracions presentades per les empreses licitadores, còpia de les quals
s’adjunta com a ANNEX 1 per a una millor identificació.
Vistos els articles 1, 140 i 153 del TRLCSP pels quals es regulen els principis de llibertat
d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments i no discriminació i
igualtat de tracte entre els candidats, així com el deure de salvaguarda de la
confidencialitat justificada en l’ interès públic i el respecte pels interessos comercials
legítims d’empreses públiques o privades o la competència lleial entre elles.
Vista la Disposició transitòria primera i els articles 132 i 133 de la LCSP 9/2017.
Vistes les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú, i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Atès que aquest contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació,
de conformitat amb el previst a la clàusula 33 del plec de clàusules administratives
particulars que el regula, els articles 40 i següents del TRLCSP i la Disposició transitòria
primera i els articles 44 i següents de la LCSP 9/2017.
Atès que l’òrgan competent per a l’adjudicació del contracte és el Ple Municipal.
Per tot això,

ES PROPOSA:
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Primer.- Declarar la confidencialitat d’aquells documents senyalats a tal efecte en les
seves ofertes per les empreses que han participat en la licitació del contracte dels serveis
de recollida de les diverses fraccions dels residus municipals i de la neteja viària al terme
municipal de Rubí, i l’execució de les obres d’ampliació i millora del Parc Municipal de
Neteja, d’acord amb l’informe tècnic emès en data 27 de febrer de 2019 i les declaracions
de confidencialitat presentades per les licitadores, de conformitat amb el previst a la
clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars, i còpia de les quals s’adjunta
com a ANNEX 1 per a la seva millor identificació, i en aplicació dels articles 1, 140 i 153
del TRLCSP pels quals es regulen els principis de llibertat d’accés a les licitacions,
publicitat i transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tracte entre els
candidats, així com el deure de salvaguarda de la confidencialitat justificada en l’ interès
públic i el respecte pels interessos comercials legítims d’empreses públiques o privades o
la competència lleial entre elles.
Segon.- Facilitar l’accés a l’expedient de contractació a les persones interessades, vetllant
pel degut respecte al principi de confidencialitat d’aquella documentació declarada a tal
efecte i que consta relacionada en les declaracions que s’adjunten com a ANNEX 1.
Atès el volum de documentació que consta incorporat a l’expedient de contractació del
contracte dels serveis de recollida de les diverses fraccions dels residus municipals i de la
neteja viària al terme municipal de Rubí, i l’execució de les obres d’ampliació i millora del
Parc Municipal de Neteja, es facilitarà l’accès electrònic a la documentació que no hagi
estat publicada prèviament en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, a través de
l’adreça: https://cloud.rubi.cat/index.php/s/Ibm5UJA4sGlZN7S i les claus d’accés que es
facilitaran a les persones que hagin acreditat el seu interès legítim.
Tanmateix es facilita la següent adreça de correu electrònic a les persones interessades
per a la resolució de possibles dubtes que sorgeixin en accedir a aquesta documentació:
residusineteja@ajrubi.cat.

Tercer.- Traslladar aquest acord a les empreses i als serveis municipals interessats en
aquesta licitació i publicar-lo en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament junt amb les
declaracions que s’adjunten com a ANNEX 1 i en les quals es relaciona la documentació
declarada confidencial.

11. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE LES
DIVERSES FRACCIONS DELS RESIDUS MUNICIPALS I DE LA NETEJA VIÀRIA
AL TERME MUNICIPAL DE RUBÍ EXP. 3/2017/CSO
Vista la necessitat d’adjudicar el contracte dels serveis de recollida de les diverses
fraccions dels residus municipals i de la neteja viària al terme municipal de Rubí, i
l’execució de les obres d’ampliació i millora del Parc Municipal de Neteja, amb un
pressupost de licitació anual de 7.572.544,81 € més 757.254,48 € en concepte d’IVA
aplicable (7.360.703,55 € en serveis programats -més 736.070,36 € d’IVA-, 119.235,80 €
en treballs no planificats o extraordinaris –més 11.923,58 € d’IVA- i 92.605,46 € en
18

cost d’anualitat de les obres d’ampliació i millora del Parc de Neteja –més 9.260,55 €
d’IVA-).
El valor estimat del contracte és de 49.978.795,75€ -més 4.997.879,57 € d’IVAconsiderant, segons la taula següent, la seva durada màxima prevista de 6 anys, incloses
les tres possibles pròrrogues anuals, més possibles modificacions calculades tenint en
compte el 10% sobre el preu del contracte considerant els sis anys màxims de contracte, i
incloent les modificacions de contracte. Tanmateix les modificacions es podran realitzar en
qualsevol moment del contracte incloent en les pròrrogues.
Concepte

Pressupost net

IVA (10%)

Total

1- Pressupost anual de licitació
1.1 Part de contracte de serveis
Serveis programats

7.360.703,55 €

736.070,36 €

119.235,80 €

11.923,58 €

131.159,38 €

7.479.939,35 €

747.993,94 €

8.227.933,29 €

92.605,46 €

9.260,55 €

101.866,01 €

7.572.544,81 €

757.254,48 €

8.329.799,29 €

2- Valor estimat del contracte
a) Per pressupost anual de licitació
6 anys (3 anys més 3 possibles pròrrogues anuals)
45.435.268,86 €

4.543.526,89 €

49.978.795,75 €

4.543.526,89 €

454.352,69 €

4.997.879,57 €

49.978.795,75 €

4.997.879,57 €

54.976.675,32 €

Treballs no planificats o extraordinaris
Total part de contracte de serveis

8.096.773,91 €

1.2 Part de contracte d'obres
Cost de l'anualitat
Total pressupost anual de licitació

b) Per modificacions de contrate
10% sobre valor estimat en apartat a)

Total valor estimat del contracte

Vistos el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
aprovats pel Ple de l’Ajuntament del dia 25 de gener de 2018.
Vist l’informe tècnic emès en data 8 d’octubre de 2018 pel cap del servei de Gestió de
Residus, les puntuacions obtingudes en els criteris de judici de valor corresponents als
sobres B de les ofertes presentades al procediment d’adjudicació dels serveis de recollida
de les diverses fraccions dels residus municipals i de la neteja viària, resulten ser, per
ordre decreixent les següents:
Rubeo UTE
Fomento de Construcciones y Contratas, SA
Valoriza Servicios Medioambientales, SA

31,73 punts
29,62 punts
5,70 punts

Vist l’informe dels criteris automàtics emès en data 5 de febrer de 2019 pel cap del servei
de Gestió de Residus pel qual es proposa l’exclusió de l’empresa Valoriza Servicios
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Medioambientales, SA amb NIF A28760692 per no aportar, exactament, tots els “preus
unitaris ofertats dels serveis extraordinaris (preu/hora)” en la corresponent fitxa resum
E01b, no incloure a la Memòria Econòmica (Tom 2 del sobre C) la fitxa E03 corresponent
a l’àmbit funcional de la Recollida selectiva d’orgànica, presentant una oferta econòmica
incomplerta i no detallada, i no haver concordança entre les hores ofertades per jornada
en els serveis oferts en la Memòria Econòmica (Tom 2 del sobre C) i les hores ofertades
per jornada, en els mateixos equips i serveis, de la Memòria Tècnica (fitxes T02 dels
llibres 1 i 2, del Tom 1 del sobre B), així com atenent al que s’exposa en l’article 84, de
refús de proposicions, del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (RD 1098/2001).
Vist l’acord de Ple Municipal adoptat per majoria absoluta en sessió de 28 de març de
2019 pel qual s’exclou de la licitació a l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA
amb NIF A28760692.
Vist que l’acord d’exclusió de la licitació aprovat pel Ple Municipal en data 28 de març de
2018 va ser notificat en data 15 d’abril de 2019 a l’empresa Valoriza Servicios
Medioambientales, SA amb NIF A28760692.
Tenint en compte l’exclusió de l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, les
puntuacions obtingudes en els criteris automàtics, corresponents als sobres C de les
ofertes presentades al procediment d’adjudicació del contracte dels serveis de recollida de
les diverses fraccions dels residus municipals i de la neteja viària, resulten ser, per ordre
decreixent, les següents:
Fomento de Construcciones y Contratas, SA
Rubeo UTE

56,00 punts
36,68 punts

Vist l’informe emès pel cap de gestió de residus, de data 5 de febrer de 2019, en el qual
s’indica que les puntuacions totals (suma de les puntuacions obtingudes al sobres B i C)
resultants de les ofertes presentades al procediment d’adjudicació dels serveis de
recollida de les diverses fraccions dels residus municipals i de la neteja viària, resulten
ser, per ordre decreixent, les següents:
Fomento de Construcciones y Contratas, SA
Rubeo UTE

85,62 punts
68,41 punts

Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 11 de febrer de 2019 per a l’adjudicació
d’aquest contracte, per la qual fa seu l’informe abans esmentat i, vist l’informe
d’adjudicació emès en data 11 de febrer de 2019 per la coordinadora de l’Àmbit de Medi
Ambient i Serveis Funeraris, es proposa l’adjudicació del contracte de servei de recollida
de les diverses fraccions dels residus municipals i de la neteja viària, i l’execució de les
obres d’ampliació i millora del Parc Municipal de Neteja, a l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas SA amb NIF número A28037224, segons la seva oferta
presentada als sobres B i C, amb una durada de tres anys més tres possibles pròrrogues
anuals i un import d’adjudicació màxim anual de 6.964.468,41 € més 696.446,84 € en
concepte d’IVA al 10%, que fa un total de 7.660.915,25 €.
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Aquest import inclou la prestació dels serveis de recollida de les diverses fraccions dels
residus municipals i els serveis de neteja viària, tant ordinaris com extraordinaris i
l’execució de les obres d’ampliació i millora del Parc Municipal de Neteja, d’acord amb
l’establert en el Plec de Clàusules Administratives i en el Plec de Prescripcions tècniques
aprovats pel Ple de data 25 de gener de 2018.
El contracte també inclou les següents millores oferides per Fomento de Construcciones y
Contratas SA:
Publicitar periòdicament informacions per a sensibilitzar mediambientalment a la
ciutadania.
Ampliar en un/a educador/a ambiental l’Oficina de Sensibilització.
Atès que en l’acta de la Mesa de contractació constituïda en data 11 de febrer de 2019 es
fa constar que en data 23 d’octubre de 2018 amb registre d’entrada 2018032777, i en data
28 de novembre de 2018 amb registre d’entrada 201803678, les mercantils SERVEIS
REUNITS SA amb NIF A43049501 i OHL SERVICIONS-INGESAN SA amb NIF
A27178789 (UTE RUBEO), han presentat dos escrits amb consideracions respecte dades
derivades de l’obertura del Sobre C, i que la Mesa té per presentats els escrits i per
realitzades les manifestacions que contenen.
Atès que s’ha comprovat que l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA amb
NIF número A28037224 consta inscrita en el ROLECSP i que l’empresa ha aportat una
declaració signada pel seu representant per la qual declara la vigència de les dades que hi
consten registrades.
Vist el requeriment fet a Fomento de Construcciones y Contratas SA amb NIF número
A28037224, mitjançant notificació electrònica signada en data 9 d’abril de 2019 i notificada
en data 12 d’abril de 2019 amb núm. de registre de sortida 2019005315, i vista la
documentació aportada per l’esmentada empresa en data 15 d’abril de 2019 amb núm. de
registre d’entrada 2019012011 i, atès que l’adjudicatari proposat ha acreditat l’ingrés de la
garantia definitiva per un import de 1.044.670,26€, el reintegrament de l’import de les
despeses de publicitat en el BOE i en el BOP per un import total de 746,63€, ha aportat la
declaració relativa als riscos laborals degudament signada i amb el segell de l’empresa
(ANNEX V apartats a) i b) del plec de clàusules administratives particulars), resguard de
l’assegurança de responsabilitat civil contractada amb XL Insurance Company SE,
Sucursal en Espanya, per un capital que supera el mínim previst en els plecs de
1.200.000,00 per a cada un dels accidents, danys o perjudicis que puguin ocórrer i rebut
acreditatiu d’estar al corrent de la prima, ha aportat els documents acreditatius de la
representació que ostenta la persona que han signat l’oferta, el certificat acreditatiu de les
normes de garantia de la qualitat basat en la sèrie de normes europees en la matèria, i
conformes a les normes europees relatives a la certificació, d’acord amb el que s’estableix
a l’article 81 del TRLCSP, el certificat acreditatiu de les normes de gestió ambiental
expedit per organismes independents que acreditin que l’empresari compleix
determinades normes de gestió mediambiental, d’acord amb el que s’estableix a l’article
81 del TRLCSP, certificat de l’Agència Tributària sobre el contingut del cens de l’IAE i
còpia del pagament IAE 2018, certificat en vigor conforme l’empresa està al corrent de les
seves obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya, certificat en vigor conforme
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l’empresa es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, i el certificat en vigor conforme l’empresa es troba al corrent de
les seves obligacions envers la Seguretat Social, i la targeta acreditativa del número
d’identificació fiscal.
Vist l’informe de solvència favorable emès i signat en data 25 d’abril de 2019 pel cap del
servei de Gestió de Residus.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
Atès que l’acord d’adjudicació d’aquest contracte és susceptible de recurs especial en
matèria de contractació de conformitat amb el previst a la clàusula 33 del plec de
clàusules administratives particulars, els articles 40 i següents del TRLCSP i la Disposició
transitòria primera de la LCSP 9/2017.
Vista la Disposició Addicional segona del TRLCSP i la Disposició transitòria primera de
l’actual LCSP 9/2017.
Atès que l’òrgan competent per a l’adjudicació del contracte és el Ple Municipal.
Per tot això,
ES PROPOSA:

Primer.- Determinar que la millor oferta en relació qualitat-preu és la presentada per
l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA amb núm. de NIF A28037224, amb
una puntuació total de 85,62 punts, per un import màxim anual de 6.964.468,41 € més
696.446,84 € en concepte d’IVA al 10% que fa un total de 7.660.915,25 €, amb una
durada de tres anys més tres possibles pròrrogues anuals.
Segon.- Adjudicar el contracte dels serveis de recollida de les diverses fraccions dels
residus municipals i de la neteja viària al terme municipal de Rubí, i l’execució de les obres
d’ampliació i millora del Parc Municipal de Neteja, a l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas SA amb núm. de NIF A28037224, per l’import i el termini
abans esmentat.
Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de les aplicacions pressupostàries núms. 4U083
1621A 22799, 4U083 1630A 22700, 4U083 9241A 22700, 4U083 9121D 22700, 4U083
3200A 22700, 4U083 2310B 22700 i 4U083 4310C 22700 i conseqüentment el trasllat
d’aquesta resolució a la Intervenció General per a la comptabilització en fase definitiva
dels documents comptables en fase prèvia núm. 920199000116, 920199000112,
920199000109, 920199000106, 920190002456, 920190002454, 920190002452,
920190002449, 920190002445, 920199000118, 920199000117, 920199000115,
920199000114, 920199000113, 920199000110, 920199000107, 920199000139,
920199000137, 920199000135, 920199000134, 920199000132, 920199000130,
920199000128, 920199000126, 920199000124, 920199000122, 920199000120,
920199000138, 920199000136, 920199000133, 920199000131, 920199000129,
920199000127, 920199000125, 920199000123, 920199000121, 920199000119,
920199000111, 920199000108, 920190002457, 920190002455, 920190002453,
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920190002451,
920199000172.

920190002448,

920190002446,

920190001291,

920190001289

i

Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà un cop
transcorreguts els 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació d’aquest acord, en
aquest sentit es comunica a l’adjudicatari que se’l requerirà a aquests efectes.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a les empreses licitadores i als serveis
municipals interessats en aquesta licitació.
Sisè.- Publicar en el Perfil del Contractant i al DOUE aquest acord d’adjudicació.

12. ASSUMPTES URGENTS

B) PART DE CONTROL

13. ASSUMPTES URGENTS

14. PRECS I PREGUNTES

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
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