Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

ACTA NÚM. 03/2021 CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CELEBRADA EL DIA 2 DE MARÇ DE 2021.
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 03/2021
Caràcter: Extraordinària
Convocatòria: Primera
Data: 2 de març de 2021
Hora d’inici de la sessió: 20,10
Hora d’acabament de la sessió: 20,23
Lloc: Telemàticament, via zoom
ASSISTENTS:
Alcalde-President
Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde
Regidors:
Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí:
Sr. Sebastià Moya i Arenas;
Sra. Sònia Guimerà i Vilardell;
Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany;
Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany;
Sr. Lluís Ortega i Rey.
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM:
Sr. Josep Maria Sala i Santacana;
Sra. Joana Faura i Bonell;
Sr. Martí Càlix i Tarrida.
Regidors no assistents, que han excusat la seva presència:
Cap.
Secretària-Interventora:
Sra. Eva Puig Pérez.
ORDRE DEL DIA:
Únic.- Proposta d’adjudicació del contracte del servei d’assessorament a la intervenció
municipal en matèria econòmica, comptable i financera.
La present sessió del Ple es celebra de forma telemàtica, de conformitat amb el que disposa
l’article 46, aparat 3, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
on s’habilita que les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals puguin dur-se a
terme per mitjans electrònics i telemàtics, quan concorrin situacions excepcionals de força
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major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera
desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions. La situació
excepcional ve fonamentada pel Decret 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les
mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant
la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, dictat en execució del Reial
decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la
propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, el qual ha estat prorrogat mitjançant el
Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021; i
vista la Resolució SLT/436/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen
les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 al territori de Catalunya.
El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als regidors i al públic que segueix la sessió
per youtube. Oberta la sessió i un cop comprovada per la secretària l’existència del quòrum
que cal perquè pugui ser iniciada (article 90 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals),
es procedeix a conèixer dels següents assumptes inclosos en l’ordre del dia:
PUNT PRIMER.- PROPOSTA D’AJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI
D’ASSESSORAMENT A LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN MATÈRIA ECONÒMICA,
COMPTABLE I FINANCERA.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la Memòria dels serveis econòmics municipals justificativa de la contractació del servei
d’assessorament a la intervenció en matèria econòmica, comptable i financera.
Vist l’informe emès pels serveis econòmics municipals, en data 20 de novembre de 2020,
sobre la insuficiència de mitjans personals d’aquest Ajuntament per a dur a terme les tasques
d’assessorament en matèria econòmica, comptable i financera.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte que s’estableixen en la memòria de
justificació de la necessitat de contractació del servei, es proposa l'adjudicació mitjançant
procediment obert.
Vist l’informe emès per la secretària-interventora, en data 23 de novembre de 2020, sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe de data 24 de novembre de 2020 sobre la no divisió en lots de l’objecte del
contracte.
Vist l’acord de la Junta de Govern, en sessió de data 24 de novembre de 2020, d’aprovació
de l’inici de l’expedient de contractació del servei d’assessorament a la intervenció municipal
en matèria econòmica, comptable i financera.
Vist que es van incorporar a l’expedient, en data 10 de desembre de 2020, el Plec de
Prescripcions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la
contractació per procediment obert del servei d’assessorament a la intervenció municipal en
matèria econòmica, comptable i financera.
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Vist l’informe de fiscalització emès per la secretària-interventora en data 10 de desembre de
2020.
Atès que, en data 15 de desembre de 2020, la Junta de Govern aprova l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’assessorament a la intervenció
municipal en matèria econòmica, comptable i financera, convocant la seva licitació.
Vist que, en data 17 de desembre de 2020, es va publicar en la Plataforma de contractació
pública l’anunci de licitació del contracte.
Atès que les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es
relacionen a continuació:

Vistes les actes de la Mesa de Contractació, la de data 12 de gener de 2021, d’obertura del
sobre A i de requeriment d’esmenes a dues empreses; la de data 14 de gener de 2121,
d’acceptació d’esmenes i d’admissió a la licitació de les tres empreses presentades; i la de
data 19 de gener de 2021, d’obertura del sobre B.
Vist l’informe emès pels serveis econòmics de la Corporació, de data 20 de gener de 2021,
sobre la comprovació de la documentació presentada en el sobre B pels licitadors del
contracte.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació, de data 20 de gener de 2021, de requeriment a
l’empresa GS LOCAL, SL per a què aclareixi la documentació aportada en l’esmentat sobre
B.
Atès que, en data 21 de gener de 2021, l’empresa GS LOCAL,SL presenta dos certificats
acreditant els anys concrets de serveis prestats en l’Ajuntament de Villar del Arzobispo.
Vist l’informe emès pels serveis econòmics de la Corporació, de data 25 de gener de 2021,
sobre la valoració sobre les ofertes presentades en el sobre B pels licitadors del contracte.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació, de data 26 de gener de 2021, on va donar a conèixer
la valoració efectuada pels serveis econòmics, va acordar excloure de la licitació a l’empresa
J.A. FUSTER Y ASOCIADOS, SLP, i d’obertura del sobre C; a més, va valorar i classificar les
ofertes presentades i va acordar elevar a l’òrgan de contractació proposta d’adjudicació del
contracte a l’empresa FORNELL CONSULTORS, SL, i requerir-li la documentació justificativa
prevista als PCAP prèvia a l’adjudicació.
Atès que, en data 26 de gener de 2021, un representant de l’empresa GS LOCAL,SL presenta
un escrit on sol·licita que sigui esmenat un error material en la valoració de l’experiència
addicional de l’equip de treball de la seva empresa.
Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí Tel. 938979212 – Fax 938979283
e-mail: fontrubi@diba.catwww.fontrubi.orgwww.font-rubiturisme.cat

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

Atès que, en data 27 de gener de 2021, l’Ajuntament de Font-rubí respon a l’empresa GS
LOCAL,SL, detallant el càlcul de la puntuació que la seva empresa ha obtingut.
Atès que, en data 29 de gener de 2021, el representant de l’empresa GS LOCAL, SL parla
amb la secretària interventora municipal, i aquesta li reitera la forma de valoració que han fet
els serveis econòmics de la documentació del sobre B; però durant la conversa es constata
que sí que es pot haver comès una errada en la valoració dels certificats que acrediten
l’experiència.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació, de data 2 de febrer de 2021, de sol·licitud als serveis
econòmics municipals de la revisió de la valoració de les ofertes presentades.
Vist l’informe emès pels serveis econòmics de la Corporació, de data 4 de febrer de 2021,
sobre la revisió de la valoració sobre les ofertes presentades en el sobre B pels licitadors del
contracte, que és la següent:
Empresa licitadora
J.A. FUSTER Y ASSOCIADOS,
SLP
FORNELL CONSULTORS, SLP
GS LOCAL, SL

Experiència
addicional
0 punts

Memòria servei

TOTAL

3,5 punts

3,5 punts

9 punts
3 punts

5 punts
5 punts

14 punts
8 punts

Vista l’acta de la Mesa de Contractació, de data 9 de febrer de 2021, on es dona a conèixer
la nova valoració efectuada pels serveis econòmics, acorda excloure també de la licitació a
l’empresa GS LOCAL, SL (per no obtenir la seva proposta sotmesa a criteris sotmesos a
judicis de valor la puntuació mínima de 12 punts exigida en el PCAP), i emet acta de nova
valoració i classificació les ofertes presentades i acorda elevar a l’òrgan de contractació
proposta d’adjudicació del contracte a l’empresa FORNELL CONSULTORS, SL, i requerir-li
la documentació justificativa prevista als PCAP prèvia a l’adjudicació, d’acord amb el resultat
següent:

Nom Empresa
Fornell
SLP.

Consultors,

Criteris de valoració
automàtica

Criteris de valoració
sotmesos a judici de valor

Puntuació
total

30 punts

14 punts

44 punts

Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 22/2021, de data 12 de febrer de 2021, de classificació
de les ofertes presentades pels licitadors i de requeriment a l’empresa FORNELL
CONSULTORS, SLP de la documentació justificativa prevista als PCAP prèvia a l’adjudicació.
Atès que, en data 12 de febrer de 2021, es notifica a FORNELL CONSULTORS, SLP el
requeriment de la documentació justificativa prevista als PCAP prèvia a l’adjudicació.
Atès que, en data 17 de febrer de 2021 i NRE 265, FORNELL CONSULTORS, SLP presenta
a l’Ajuntament de Font-rubí la documentació requerida, incloent la garantia definitiva.
Vista l’existència de consignació a l’aplicació 920.22604 del pressupost de la Corporació.
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l’informe de la secretària interventora, i de
conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Ratificar tots acords adoptats per la Mesa de Contractació, per l’Alcaldia i per la
Junta de Govern en el present procediment de contractació obert, els quals consten a
l’expedient i que es troben publicades en el perfil de contractant.
SEGON.- Adjudicar el contracte de servei d’assessorament a la intervenció municipal en
matèria econòmica, comptable i financera, amb les condicions que figuren en la seva oferta i
les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques, a FORNELL CONSULTORS, SLP, per un import de 18.000,00 euros i 3.780,00
euros d’IVA.
TERCER.- Són característiques i avantatges determinants pels quals ha estat seleccionada
l’oferta presentada per l’adjudicatari amb preferència a les presentades pels restants licitadors:
l’experiència addicional de l’equip de treball assignat a l’execució del contracte, juntament amb
la màxima puntuació possible en la memòria explicativa de la gestió i organització del servei.
Les raons per les quals no s'ha admès les ofertes dels dos licitadors exclosos són les
següents:
- Haver obtingut una puntuació inferior a 12 punts la seva proposta avaluable amb
criteris sotmesos a judici de valor, d’acord amb el que preveu l’apartat H.1 del quadre
de característiques del PCAP.
QUART.- Disposar la despesa per import de 46.628,40 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 920.22604.
CINQUÈ.- Donar compte dels presents acords als serveis econòmics de la Corporació a
l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin.
SISÈ.- Publicar l’anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
SETÈ.- Designar com a responsable del contracte a la interventora municipal.
VUITÈ.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
NOVÈ.- Notificar a FORNELL CONSULTORS, SLP, adjudicatari del contracte, els presents
acords i citar-li per a la signatura del contracte.
DESÈ.- Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
ONZÈ.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.”
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La secretària interventora llegeix els acords i l’Alcalde inicia la explicació de la proposta
d’adjudicació.
La secretària interventora explica que l’import d’adjudicació és per un termini de dos anys,
prorrogables tres anys més.
El Sr. Sala pregunta sobre els criteris d’adjudicació que han donat aquest resultat en la licitació
d’aquest contracte.
La secretària interventora explica que en el PCAP es recollien els criteris d’adjudicació, que
uns són automàtics i d’altres sotmesos a judicis de valor. Els criteris establerts en el PCAP
són el preu o oferta econòmica, la millora d’una proposta d’assessorament complementari,
l’experiència addicional de l’equip de treball i la memòria explicativa de la gestió i organització
del servei. Continua explicant la secretària interventora que en aquesta licitació es pretenia
valorar de forma important l’experiència de l’equip de treball, dels tècnics de l’empresa que
durien a terme directament el servei objecte del contracte. Però que les altres dues empreses
licitadores no van acreditar adequadament l’experiència de l’equip de treball, per això van
obtenir tan poca puntuació i no van arribar al llindar mínim de qualitat de 12 punts, que era
l’exigit al PCAP i per això van ser excloses.
El Sr. Sala pregunta sobre què significa experiència addicional, si era en relació a la feina que
havien prestat les empreses a l’Ajuntament o era un altre concepte.
La secretària interventora explica que en aquest apartat es valorava l’experiència per sobre
de l’experiència mínima exigida pels PCAP com a solvència per a poder-se presentar a la
licitació; que l’experiència de l’equip de treball era sobre unes tasques concretes fixades en
els plecs, que són les que necessita de suport la intervenció municipal, que les empreses
podien acreditar aquesta experiència per feines prestades a altres administracions o
empreses.
Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació.
Subjecte la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de Junts per Catalunya Font-rubí i 3
(tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.

I sense haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, a Font-rubí, a la data i
lloc a dalt consignats, quan són les 20,23 hores.
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