Ajuntament dels Garidells
Av. Catalunya, 2
CP 43153
Tel. 977 62 52 30
ajuntament@elsgaridells.cat

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL
DIA 24 DE SETEMBRE DE 2020
ASSISTENTS
ALCALDE:
Marc Bigordà Prió

Als Garidells, essent les vint hores del dia
vint-i-quatre de setembre de dos mil vint,
es reuneixen a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament el Ple de la Corporació sota
la presidència de l'Alcalde Marc Bigordà
Prió, i els regidors anotats al marge, i
assistits del Secretari Interventor de la
Corporació, als efectes de dur a terme
sessió pública extraordinària en primera
convocatòria segons l’ordre del dia previst.

REGIDORS:
Francisco Dols Nasarre
Isabel Souto Cayón
Jordi Gállego Paz
Roger Dueso Canals

REGIDORS QUE
EXCUSEN
L’ASSISTÈNCIA

REGIDORS
ABSENTS:
SECRETARI
INTERVENTOR:
Francesc Pros i Francesch
ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.
3.- Aprovació i cobertura lloc de treball TAG.
4.- Conveni Consell Comarcal referent a Turisme.
5.- Aprovació Compte General 2019.
6.- Ratificació aprovació Decret projecte Depuradora.
7.- Precs i preguntes.
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1.- Aprovació, si escau, de l’Acta anterior.
Havent-se distribuït fotocòpia de l’acta redactada pel secretari de la sessió
celebrada el dia 11 de juny de 2020, el President pregunta als presents si
volen fer alguna objecció i no formulant-se’n cap es sotmet a votació per la
seva aprovació.
L’acta anterior es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

Num.
DECRET

DATA

11/2020 20/03/2020
12/2020 20/03/2020
13/2020 24/03/2020
14/2020 26/03/2020
15/2020 02/04/2020
16/2020
17/2020
18/2020
19/2020
20/2020

24/04/2020
27/04/2020
04/05/2020
07/05/2020
08/05/2020

21/2020
22/2020
23/2020
24/2020
25/2020
26/2020
27/2020
28/2020
29/2020
30/2020
31/2020
32/2020
33/2020

14/05/2020
15/05/2020
18/05/2020
22/05/2020
25/05/2020

34/2020
35/2020
36/2020
37/2020
38/2020

14/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
25/08/2020
27/08/2020

12/06/2020
25/06/2020
26/06/2020
23/07/2020
12/08/2020
14/08/2020

Num.
EXPEDIENT

TÍTOL

2020/40 PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2021-2023
2020/15 PLA ESTRUCTURA COVID-19
2020/15 COVID-19
SUSPENSIÓ TEMPORAL OBRES CONSOLIDACIÓ
2019/69 RECOP
2020/15 SERVEIS PÚBLICS ESSENCIALS COVID-19
OBRES CONSOLIDACIÓ CASTELL ANNEX PLA
2019/69 SEGURETAT
2020/18 LLICÈNCIA OBRES FAÇANA C/ST.JOAN,5 (SOLÍS)
2020/21 INCORPORACIÓ DE CRÈDIT OBRES
2020/15 COMANDA EPIS
2020/19 LLICÈNCIA OBRES C/FONT,8
REINICI OBRES ACCÉS NUCLI GARIDELLS A
2019/71 TRAVÉS DEL CASTELL
2020/16 CONCESSIÓ SERVEI CASAL
2019/40 CONVENI FORMACIÓ I TREBALL 2019
2019/39 OBERTURA POSTERIOR C/FONT,3
39/2018 DANYS RÚSTICA (CLAVEGUERAM)
SUPLEMENT DE CRÈDIT
2020/31 APROVACIÓ XIFRES DE POBLACIÓ 01.01.2020
2020/37 SUSPENSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES C/FONT,6
2020/36 LLICÈNCIA OBRES CÍ. FONT, 12 (XAVI)
2019/04 LLICÈNCIA OBRES C/FONT,11 (DAVID)
2020/37 LLICÈNCIA OBRES C/FONT,6 (SILVIA)
2020/40 PLA PRESSUPOSTARI MIG TERMINI 2020-2022
APROVACIÓ ACTUACIÓ FM ST.JAUME 2020
CERTIFICACIÓ PRIMERA RÈCOP CONSOLIDACIÓ
2019/69 CASTELL
2020/41 LLICÈNCIA OBRES C/CASTELL,3
2020/45 LLICÈNCIA OBRES C/FONT,2
2020/39 LLICÈNCIA OBRES DEFINITIVA C/FONT,3
2019/71 CERTIFICACIÓ PRIMERA JPCP ACCÉS CASTELL
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39/2020 14/09/2020
40/2020 24/09/2020

ADJUDICACIÓ REDACCIÓ PROJECTE
2019/21 DEPURADORA
REANUALITZACIÓ CONVENI ACA EDAR

Tots els membres de la Corporació en prenen coneixement.
3.- Aprovació i cobertura lloc de treball TAG.
L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment
diu:
<<Expedient: 2020/50
Assumpte: Compatibilitat TAG
PROPOSTA D’ACORD AL PLE
Vist els següents antecedents:

Document
Sol·licitud de l'Interessat
Provisió d'Alcaldia - activitat principal
Informe de Secretaria de l’Ajuntament
principal . Activitat principal

Data/Núm.
26/08/2020
03/09/2020
10/09/2020

De conformitat amb l'article 8 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, i
l'article 50.9 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
el Ple, adopta per el següent,
ACORD
PRIMER. Demanar a l’Ajuntament de Vilallonga del Camp la autorització de
compatibilitat de treballar, per raó d’interès públic, de na Rosa Maria Maiso
Guri, per tal de realitzar les tasques pròpies de l'activitat tècnic administració
general en la especialitat de dret urbanístic per tal de desenvolupar en un
futur immediat un seguit de modificacions puntuals de les Normes
Subsidiàries, amb independència de plantejar-se la redacció d’un POUM, i
desenvolupar dos polígons industrials en sistema de compensació però que
es volen desenvolupar per cooperació, així com executar tres projectes
d’urbanització.
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Les característiques del lloc són de dos dies a la setmana, 8 hores setmanals
amb una retribució anual de 7.000 euros bruts.
La seva tasca s’entén que no s'impedeix o menyscaba l'estricte compliment
dels seus deures, no es compromet la seva imparcialitat i la independència].
SEGON. Notificar el present Acord a l'interessat, així com a l’Ajuntament de
Vilallonga del Camp al qual pertany l’activitat principal per a demanar
l’aprovació al Ple.>>
No es produeix debat sobre el tema,
La proposta tal i com s’ha transcrit es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.
4.- Conveni Consell Comarcal referent a Turisme.
L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment
diu:
<<

PROPOSTA PLE

Atès que s’ha plantejar el conveni d’assistència i assessorament tècnic en
matèria de Turisme entre l’Ajuntament dels Garidells i el Consell Comarcal
de l’Alt Camp.
Vist l’informe de Secretaria que consta a l’expedient.
Vist l’Annex del conveni que literalment diu:
<< Annex 2. Serveis municipi dels Garidells 2020
PROGRAMA 1. Nous productes turístics i gestió:
1.1 Gestió turística bàsica del municipi
1.1.4 Elaboració d’una bases de dades dels recursos turístics del municipi
(establiments, monuments, espais visitables, àrees de lleure, etc).
Actualització de la Base de dades d’establiments.
Dedicació: 1 hora
1.2 Redacció dels continguts i gestió del disseny d’un nou material
turístic
1.2.1 Crear i distribuir suports d’informació (agendes, mapes, senyalètica,
punts
d’informació, etc.) per tal de facilitat les visites i experiències turístiques.
Edició Guia activitats i agents turístics de la comarca.
Dedicació: 2 hores
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PROGRAMA 2. Comunicació i noves tecnologies:
2.5 Accions de promoció i difusió de l’activitat turística de la comarca
2.5.1 Difusió de les activitats organitzades, noves notícies, etc. mitjançant
l’Infoturist.
Tota la informació que l’ajuntament passi al Consell Comarcal sortirà en el
butlletí turístic (comunicació especialitzada, adreçada als agents turístics del
territori i de la Costa Daurada). Així com garantint el protagonisme en els
diferents esdeveniments que el consistori organitza al llarg de l’any.
Dedicació: 3 hores
2.6 Web Turisme Alt Camp
I Actualització i introducció agenda de tota la oferta turística del municipi a
la nova web turística de la comarca.
- Patrimoni cultural:
* Museus, monuments i espais visitables.
* Festes, fires, esdeveniments i folklore.
* Gastronomia.
- Patrimoni natural:
* Espais PEIN.
* Arbres monumentals.
* Paisatge.
* Xarxa camins (senderisme i BTT).
* Escalada i/o vies ferrates.
* Àrees de lleure.
- Sector privat:
*Allotjaments.
*Restauració.
*Empreses d’activitats complementàries
*Altres
- Altres (tot allò que es consideri necessari per a complementar una visita a
la nostra comarca)
Dedicació: 2 hores
Proposta de dedicació:
Import a pagar pel servei
1.1 Gestió turística bàsica
del municipi

1 hora

Programa 1
1.2 Redacció dels continguts
i gestió del disseny d’un nou
material
turístic
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Programa 2

2.5 Accions de promoció i
difusió de l’activitat turística
de la comarca

3 hores

2 hores
2.6 Web Turisme Alt Camp
TOTAL HORES

8 HORES

TOTAL

171,84€

Al Ple de la Corporació es proposa:
PRIMER. Aprovar el conveni del servei d’assistència i assessorament tècnic
en matèria de Turisme entre l’Ajuntament dels Garidells i el Consell Comarcal
de l’Alt Camp, en els terminis que figura en l’expedient.
SEGON. Facultar al Consell Comarcal de l’Alt Camp per a la seva publicació.
TERCER. Facultar a l’alcalde, com a President d’aquesta Corporació i en
representació d’aquest Ajuntament, de conformitat amb lo establert en
l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, del 2 d’ abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, per subscriure l’annex 1 al conveni de cooperació
interadministrativa entre l’Ajuntament dels Garidells i el Consell Comarcal de
l’Alt Camp en matèria de Turisme i quants documents seguin necessaris a la
seva execució.>>
No es produeix debat sobre el tema,
La proposta tal i com s’ha transcrit es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.

5.- Aprovació Compte General 2019.
L’alcalde defensa la proposta de la Comissió Informativa que literalment diu:
<<A les vint hores, del vint-i-tres d’abril de dos mil vint, es reuneixen els
senyors:
Alcalde: Marc Bigordà Prió
Regidors: Jorge Gállego Paz
Isabel Souto Cayón
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Dona fe de l’acta el Secretari – Interventor – Tresorer de la Corporació:
Francesc Pros Francesch.
El primer com a president de la Comissió i la resta com a vocals, per tal de
dictaminar amb caràcter previ sobre el següent assumpte:
«INFORME SOBRE EL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ,
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2019.
D'acord amb el que disposa l'article 208 a 212 del RDL 2/2004 de 5 de març
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es
reuneix la Comissió Especial de Comptes, composta per representats de tots
els grups polítics presents en el si d'aquest ajuntament, per tal d'emetre
l'informe que preveu la dita Llei.
Han estat a disposició dels membres d'aquesta Comissió els comptes retuts
per la Presidència, com també tots els documents formals i materials de la
comptabilitat de la corporació durant el termini legalment previst.
Analitzades les consignacions pressupostàries del compte general, els
ingressos i els pagaments realitzats i els seus justificants, es consideren
degudament justificades totes les partides de càrrec i data per mitjà dels
documents que s'adjunten, els quals es consideren legítims; s'ha tingut en
compte el contingut de les bases d'execució del pressupost liquidat, les
modificacions de crèdit aprovades i la liquidació del pressupost annexa al
compte general.
El Secretari – Interventor – Tresorer de la Corporació, explica als assistents
que de l’exercici 2019 resulta un Romanent de Tresoreria positiu, tal com
consta a l’informe sobre la liquidació, de l’examen d’aquella se’n dedueix que
la liquidació aprovada per resolució de l’alcaldia de febrer de 2020, la mateixa
compleix amb l’estabilitat pressupostària i amb la regla de despesa; que
preceptua la normativa aplicable al respecte. Pel que fa al deute viu, aquest es
troba dins dels límits de la legalitat vigent.
Tal i com s’indica a l’informe d’intervenció per la liquidació de 2019, no serà
necessari d’aprovar cap pla d’estabilitat pressupostària
A la vista de l’exposat a la Comissió especial de Comptes es proposa:
Primer.- Informar favorablement el Compte General tal i com consta a
l’expedient amb els resultats de la liquidació aprovada.
Segon.- Determinar la publicitat del document pel termini de quinze dies i vuit
dies més mitjançant anunci al BOP, al Taulell d’anuncis i a la web municipal.
Tercer.- Determinar que si durant l’exposició publica no es presenten
al·legacions que aquesta aprovació se sotmeti al Ple de la Corporació, en altre
cas previ el corresponent dictamen que l’òrgan competent torni a resoldre.>>
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Al ple de la Corporació es proposa
Únic: Aprovar el compte general del 2019 tal i com s’ha transcrit.
No es produeix debat sobre el tema.
La proposta tal i com s’ha transcrit es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.
6.- Ratificació aprovació Decret projecte Depuradora.
L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment
diu:

<<Ratificació de
DECRET D’ALCALDIA 39/2020
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Contracte de serveis
Objecte del contracte: Sanejament i depuració dels Garidells
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació:
ordinària

Codi CPV: 71300000-1
Valor estimat del contracte: 50.000 euros
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 50.000 € IVA%: 10.500 euros
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 60.500 euros
Durada de l'execució: 8 mesos
A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document

Data/Núm.

Proposta de contractació del Servei
Informe de Secretaria
Informe d'Intervenció
Resolució d'inici
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Anunci de licitació
Actes de la mesa de contractació:
1ª Acta
2ª Acta

12/03/2020
22/05/2020
28/05/2020
26/05/2020
28/05/2020
28/05/2020
29/05/2020
20/07/2020
10/09/2020
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Informe de valoració tècnica
Requeriment al licitador

10/09/2020
11/08/2020

Examinada la documentació que l'acompanya, vist els informes transcrits a
l’acta de la mesa de contractació, acta que literalment diu:
«ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (NÚM. 3) I PROPOSTA
D'ADJUDICACIÓ
Reunits a l’Ajuntament, el dia 10 de setembre de 2020 a les 18 hores, es
constitueix la Mesa de Contractació per a l'adjudicació de la redacció del
projecte constructiu de “Sanejament i depuració dels Garidells”.
La composició de la taula és la següent:
President (membre de la Corporació o
Marc Bigordà Prió
funcionari d'aquesta)
Interventor de la Corporació (Vocal)
Francesc Pros Francesch
Vocal
Josep Maria Boada Fusté
Secretaria de la Mesa
Estela Leal Cánovas
Vist l’informe tècnic , que literalment diu:
<<INFORME TÈCNIC SOBRE LA JUSTIFICACIÓ DE BAIXA
DESPROPORCIONADA EN LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE
REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE “SANEJAMENT I
DEPURACIÓ DELS GARIDELLS”.
Valoració de la justificació de l’oferta presentada per INVALL, S.A.
Antecedents
Per tal de determinar si hi ha ofertes anormalment baixes s’aplica l’art. 17 del
plec.
La mesa va considerar l’oferta de INVALL, S.A. com anormalment baixa.
Amb data 18/08/2020 INVALL, S.A. aporta la justificació de l’oferta
presentada a l’adjudicació
Informe
Revisat el document de justificació econòmica de l’oferta presentada per
l’empresa INVALL, S.A., per la licitació de la redacció del projecte constructiu
de sanejament i depuració dels Garidells, aquest tècnic considera que no
queda suficientment justificada la valoració ja que alguns conceptes no estan
inclosos i per tant s’haurà de considerar com a baixa temerària.>>
A la vista dels informes abans transcrits, la mesa de contractació porta a
terme
L’ANÀLISI DE LES OFERTES ESTIMADES ANORMALMENT BAIXES
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De l’examen del registre de sortida municipal es constata que s’han enviat
els oficis pertinents a les següents empreses:
-

RONINTEC, SL
INVALL, SA

Per tal que justifiqui la baixa que han presentat.
Només ha justificat la seva oferta l’empresa INVALL, SA
No han justificat l’anormalitat de la baixa la anormalitat de la baixa la següent
empresa:
-

RONINTEC, SL

A la vista de l’informe tècnic transcrit i de l’exposat, es proposa desestimar
les ofertes presentades que són anormalment baixes, de les següents
empreses:
-

RONINTEC, SL
INVALL, SA

CALCUL DE LES PUNTUACIONS
Tot seguit es procedeix a la puntuació de les ofertes, de conformitat a
l’establert de la base 11ª del plec de condicions administratives.
El resultat és el següent:
EMPRESA

PLIKUM, SL
GESA, SL
BAC ENERGY AIE
CONSULTORIA TÈCNICA ANTLIA, SL
V.V.V.PROYECTOS Y SERVICIOS
CON INGENIO, SL
COLOMER RIFÀ, SLP
AUDINGTRAESA, SA
SBS SIMON I BLANCO, SL
COKREA GREEN, SL
SEARE REUS ENGINYERIA, SL
QESTUDI29 ASSESSORAMENT
TÈCNIC, SL

IMPORT,
SENSE IVA

QUALITAT
(joves)

PUNTS PUNTS TOTAL

31.500,00
31.940,00

3
3

45
43,76

55
55

100
98,76

33.800,00
34.500,00

3
0

38,53
36,56

55
0

93,53
36,56

34.950,00

3

35,29

55

90,29

35.500,00
35.800,00
36.335,00
38.490,00
46.950,00

3
3
3
3
3

33,75
32,90
31,40
25,34
1,54

55
55
55
55
55

88,75
87,90
89,40
80,34
56,54

47.500,00

3

0

55

55

A la vista del transcrit es proposa adjudicar la licitació a l’empresa PLIKUM,
SL
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El President dona per acabada la reunió a les 20:00 hores. I perquè quedi
constància del tractat, jo, el Secretari, redacto Acta que sotmeto a la
signatura del President i Vocals.»
De conformitat amb l’establert 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,
RESOLC
PRIMER. Adjudicar el contracte de servei de sanejament i depuració dels
Garidells en 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:
PLIKUM, SL, pel preu cert, IVA exclòs, de 31.500,00 euros.
SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat
seleccionades les ofertes presentades pels citats adjudicataris amb
preferència a les presentades pels restants licitadors les ofertes dels quals
van ser admeses, les detallades en l’acta de la mesa de contractació que
s’ha transcrit.
Les raons per les quals no s'han admès les ofertes dels licitadors exclosos
són les detallades en l’acta de la mesa de contractació que s’ha transcrit.
TERCER. Disposar la despesa corresponent amb càrrec a la partida
16000.62700.01 de conformitat amb l’informe d’intervenció.
QUART. Informar de la present Resolució a Intervenció i Tresoreria a l'efecte
de practicar les anotacions comptables que procedeixin.
CINQUÈ. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini
de 15 dies.
SISÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
SETÈ. Notificar a PLIKUM, SL amb NIF B-66393661, adjudicatari del
contracte, la present Resolució i citar-lo per a la signatura del contracte que
tindrà lloc als Garidells, el 24 e setembre de 2020 a les 18 hores. Previ a la
signatura del contracte s’aportarà l’original de l’aval constituït, les
escriptures, poders i documents identificatius del signant per tal de fer la
comprovació i còpia fidedigne.
VUITÈ. Publicar anunci de formalització del contracte al Perfil de contractant
en termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i
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amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
NOVÈ. 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.
DESÈ: Desestimar la proposició d’INVALL SA, de conformitat amb l’informe
tècnic emès.
ONZÈ: Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació per tal
que la ratifiqui. >>
No es produeix debat sobre el tema,
La proposta tal i com s’ha transcrit es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.
7.- Precs i Preguntes
L’Alcalde demana si algun regidor vol fer algun prec i pregunta.
No es planteja cap qüestió.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió a les
vint hores i vint-i-cinc minuts, de tot el qual s'estén la present acta que signa
l'Alcalde, amb mi que CERTIFICO.
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