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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 3/2017
Caràcter: extraordinari
Data: 12 de maig de 2017
Horari: de 19:05 a 19:50 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial
- Assistents.
Magí Baltà Ventura, alcalde
Enric París Daran, 1r tinent d’alcalde
Josep Maria Remolà Anglès, 2n tinent d’alcalde
Maria Sahun Jové
Joan Pijuan Pardell
Vanesa Sans Rosich
Judit García Baltà, regidors/es d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Vicenç Oliveres Prats, secretari acctal.
- Ordre del dia.
1.- Aprovació de la relació classificada d’empreses presentades en el procediment de contractació
de les obres de “Rehabilitació del cementiri municipal”.
2.- Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2016.
- Desenvolupament de la sessió.
A la sala d’actes de l’Ajuntament de Blancafort es reuneix el Ple en sessió extraordinària i
primera convocatòria, a les 19:05 hores del dia 12 de maig de 2017.
Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, el senyor alcalde obre
la sessió, passant a tractar-se els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- Aprovació de la relació classificada d’empreses presentades en el procediment de
contractació de les obres de “Rehabilitació del cementiri municipal”.
Antecedents:
Per acord de Ple de l’Ajuntament, en data 23 de març de 2017, es va aprovar l'expedient de
contractació de les obres incloses dins del projecte de “Rehabilitació del cementiri municipal",
per import de 190.633,67 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 157.548,49 €, pressupost
net, i 33.085,18 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21% i un termini
d’execució de tres mesos.
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En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 66, de data 4 d’abril de 2017 es publicà
l'anunci de licitació.
En data 4 de maig de 2017 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir la relació
definitiva de candidats admesos i inadmesos, que va ser la següent:
Propostes inadmeses per presentar-se fora de termini:
• Señales Girod SL
• Axis Patrimoni SL
Relació de licitadors admesos:
• Edificacions i Reparacions Tàrraco S.L.
• RèCOP Restauracions Arquitectòniques S.L.
• Carbonell Excavacions S.A.
• Torrents Cervelló Construccions S.L.
• Assistacasa 2005 S.L.
• Construccions Jordi Riera S.L.
• Constècnia
• M i J Gruas S.A.
• Inversions Asot 2002 S.L.
• Construcciones y Reformas Jimaran S.L.
• Grupo Tecno-Conrad S.L.
• Fulgencio Villar S.L.
• Cobra Instalaciones y Servicios S.A.
• Ravi Obras, Transportes y Excavaciones S.L.
• Cal Paleta Espluga S.L.
• Romà Infraestructures i Serveis SAU
• GICSA Empresa Constructora
• VORACYS S.L.
• Natur Grup Integral S.L.
• Construccions Vinaixa S.A.
La Mesa de contractació es reuneix en data 10 de maig de 2017 per a l'obertura del sobre número
2, proposta econòmica i altra documentació, resultant la següent valoració:
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Empresa
Edificacions i Reparacions Tàrraco SL
RèCOP Restauracions Arquitectòniques SL
Carbonell Excavacions SA
Torrents Cervelló Construccions SL
Assistacasa 2005 SL
Construccions Jordi Riera SL
Constècnia
M i J Gruas
Inversions Asot 2002 SL
Construcciones y Reformas Jimaran SL
Grupo Tecno-Conrad SL
Fulgencio Villar SL
Cobra Instalaciones y Servicios SA
Ravi Obras, Transportes y Excavaciones SL
Cal Paleta Espluga SL
Romà Infraestructures i Serveis SAU
GICSA Empresa Constructora
VORACYS SL
Natur Grup Integral SL
Construccions Vinaixa SA

CRITERI 01 CRITERI 02 CRITERI 03
26,21
60,00
10
29,89
60,00
10
30,00
60,00
10
29,30
60,00
10
29,22
60,00
10
27,60
60,00
10
25,45
37,14
10
27,07
32,57
10
28,36
60,00
10
25,58
31,43
10
26,67
60,00
10
26,14
60,00
10
27,65
60,00
10
28,57
60,00
10
26,53
60,00
10
28,94
60,00
10
27,68
60,00
10
26,83
60,00
10
28,35
60,00
10
27,47
30,00
10

TOTAL
96,21
99,89
100,00
99,30
99,22
97,60
72,60
69,64
98,36
67,01
96,67
96,14
97,65
98,57
96,53
98,94
97,68
96,83
98,35
67,47

La Mesa proposa elevar a l'òrgan de contractació la relació de les ofertes classificades per ordre
decreixent:
Ordre
resultant
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

EMPRESA LICITADORA
Carbonell Excavacions, SA
RèCOP Restauracions Arquitectòniques, SL
Torrents Cervelló Construccions, SL
Assistacasa 2005, SL
Romà Infraestructures i Serveis SAU
Ravi Obras, Transportes y Excavaciones, SL
Inversions Asot 2002, SL
Natur Grup Integral, SL
GICSA Empresa Constructora
Cobra Instalaciones y Servicios, SA
Construccions Jordi Riera, SL
VORACYS, SL
Grupo Tecno-Conrad, SL
Cal Paleta Espluga, SL
Edificacions i Reparacions Tàrraco, SL
Fulgencio Villar, SL
Constècnia
M i J Gruas

PUNTUACIÓ
OBTINGUDA
100
99,89
99,30
99,22
98,94
98,57
98,36
98,35
97,68
97,65
97,60
96,83
96,67
96,53
96,21
96,14
72,60
69,64
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19
20

Construccions Vinaixa, SA
Construcciones y Reformas Jimaran, SL

67,47
67,01

Fonaments de dret:
La legislació aplicable és la següent:
-

-

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
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).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
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), en tot allò que no contradigui
a la LCSP
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la Disposició Addicional
segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, és el Ple de la Corporació.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen, adopta el
següent ACORD:
Primer. Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en l'expedient de
contractació de les obres incloses en el projectes de Rehabilitació del cementiri municipal:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
11ª
12ª
13ª
14ª
15ª
16ª
17ª

Carbonell Excavacions, SA
RèCOP Restauracions Arquitectòniques, SL
Torrents Cervelló Construccions, SL
Assistacasa 2005, SL
Romà Infraestructures i Serveis SAU
Ravi Obras, Transportes y Excavaciones, SL
Inversions Asot 2002, SL
Natur Grup Integral, SL
GICSA Empresa Constructora
Cobra Instalaciones y Servicios, SA
Construccions Jordi Riera, SL
VORACYS, SL
Grupo Tecno-Conrad, SL
Cal Paleta Espluga, SL
Edificacions i Reparacions Tàrraco, SL
Fulgencio Villar, SL
Constècnia
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18ª
19ª
20ª

M i J Gruas
Construccions Vinaixa, SA
Construcciones y Reformas Jimaran, SL

Segon. Requerir a l’empresa Carbonell Excavacions SA perquè, en el termini màxim de deu dies
hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta requeriment, acrediti que ha constituït la garantia
definitiva per un import de 6.617,03 €, acrediti disposar de la capacitat suficient per contractar
amb l'administració, aporti els certificats d’estar al corrent de la Seguretat Social i del
compliment de les obligacions tributàries, o l’autorització a l’òrgan de contractació per a la seva
obtenció directa, i aboni les despeses de publicitat quantificades en 135,75 €.
Tercer. Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior requeriment
en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les conseqüències
establertes a l’article 103.1 TRLCSP i, en tal cas, es procedirà a demanar la mateixa
documentació al següent licitador, per ordre de classificació.
Quart.- Publicar el present acord al Perfil del contractant d’aquest Ajuntament.
Cinquè.- Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la tramitació,
contra el present acord no és procedent cap tipus de recurs.

2.- Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2016.
Antecedents:
1. En data 6 de març de 2017, l’alcalde va resoldre iniciar la tramitació administrativa del compte
general i sol·licitar a la intervenció la seva confecció i l’emissió de l’informe d’intervenció
preceptiu.
2. En data 7 de març de 2017, l’interventor va emetre informe favorable relatiu al compte general
de la corporació corresponent a l’exercici de 2016, les principals conclusions del qual són les
següents:
1. L’entitat local presenta un situació d’equilibri patrimonial en que els actius no corrents
estan totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un estalvi net de
l’exercici de 176.551,88 euros.
2. L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria per
a despeses generals de 764.642,85 euros. La gestió de la tresoreria presenta un superàvit
anual de 116.617,83 euros.
3. La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de
135.517,02 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 77,91 % i d’ingressos
del 103,91 %.
4. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu de
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l’ens local, aquest presenta una capacitat de finançament de 133.856,23 euros, un
compliment de la regla de la despesa de 28.676,24 euros, un rati de deute viu de 0,00 % i un
PMP del darrer trimestre de 2016 de -24,08 dies.
5. En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han seguit les bases
d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals; regles 44 i següents del SICAL/normal de comptabilitat i 45 i següents del
simplificat.
3. En data 14 de març de 2017, l’alcaldia va convocar la Comissió Especial de Comptes.
4. En data 16 de març de 2017, es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va dictaminar
favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte general.
5. En data 4 de maig de 2017, el secretari va certificar que el compte general es va exposar al públic
durant el termini del 29 de març al 20 d’abril de 2017 i que durant el mateix no s’han presentat
objeccions o reclamacions.
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2016, s’ha elaborat, doncs, el compte general de l’entitat local.
El compte ha posat de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i
pressupostari, i conté el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 16 de març de
2017. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 61, de data 28
de març de 2017, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni
observacions.
Fonaments de dret:
Els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Instrucció de comptabilitat per a
l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen,
ACORDA:
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, integrats pels
següents documents comptables:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Liquidació del pressupost
- Estat de canvis del patrimoni net
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- Estat de fluxos d’efectiu
- La memòria
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun
dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de
l’entitat local.
Tercer.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic de 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.
En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 19:50 hores del
dia al començament indicat. En dono fe.
L’alcalde

El secretari acctal.

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

