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Convocatòria de 'Sessió núm. 003/2021'
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Fets
Convocatòria del Ple Sessió núm. 3/2021.

Fonaments de dret
Arts. 77 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
Art. 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
L'article 98.b del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, la documentació íntegra
dels assumptes inclosos en l'ordre del dia (de les sessions plenàries) ha de ser
a disposició dels regidors a la secretaria de la corporació abans de l'expedició
de la convocatòria.
L'art. 84 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que se aprova el
Reglament d'Organizació, Funcionament i Règim Jurídic de les Entidats Locals:
"Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe
servir de base al debate y, en su caso, votación deberá estar a disposición de
los miembros de la Corporación desde el mismo día de la convocatoria en la
Secretaría de la misma."

En conseqüència, RESOLC:

Identificació de la sessió
Òrgan: Ple

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Mercè Pedret Ramos - DNI ** (SIG) el dia 27/01/2021 a les 11:54:57

Sessió: Extraordinària
President/a: Merce Pedret Ramos
Secretari/ària: Xavier Llanos Serral
Dia: 30 de gener de 2021
Hora d'inici: 09:15
Lloc: Sala de Plens
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Convocats
Sra. Sílvia Folqué Beltran
Sr. Elies Ortega Margalef
Sr. Antonio Llésera Margalef
Sra. Lourdes Doliu Margalef
Sra. Virgínia Borràs Vicente
Sra. Anna Maria Salaet Ferré

ORDRE DEL DIA

INTERVENCIÓ-TRESORERIA
1. Proposta d'aprovació, si s'escau, acord increment retributiu al personal,
conforme a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'exercici 2021
SECRETARIA
2. Proposta d'aprovació, si s'escau, de declarar vàlida la licitació i adjudicar el
contracte de l'obra de la rehabilitació de la SAT

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació
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Unitat que proposa:

Alcaldia

Expedient:

4302520002-2021-0000029

Òrgan competent:

Ple

Delegació:
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Acord increment retributiu. Llei Pressupostos Generals de l'Estat per
l'exercici 2021

Fets
Expedient: 4302520002-2021-0000029.
Denominació: Acord increment retributiu. Llei Pressupostos Generals de
l'Estat per l'exercici 2021.
Area promotora / Gestora: Serveis Interns. Recursos Humans.
1. La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per
a l’any 2021 (BOE núm. 341, de 31 de desembre de 2020), regula en el seu
«Títol III. De les despeses de personal», i concretament dins del «Capítol I» les
despeses del personal al servei del sector públic, i l’increment de les
retribucions del personal al servei del sector públic per a l’any 2021.
L’article 18. Dos d’aquesta Llei, que té caràcter bàsic, preveu que a l’any 2021,
les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar
un increment global superior al 0,9 per cent respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2020, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la
comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del
mateix.
Les despeses d’acció social no podran incrementar-se, en termes globals,
respecte a les de 2020. A aquest respecte, es considera que les despeses en
concepte d’acció social són beneficis, complements o millores distintes a les
contraprestacions pel treball realitzat la finalitat del qual és satisfer
determinades necessitats conseqüència de circumstàncies personals de l’
esmentat personal al servei del sector públic.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Mercè Pedret Ramos - DNI ** (SIG) el dia 27/01/2021
21/01/2021 a les 11:54:57
10:05:37

2. L’esmentada LPGE contempla en el seu article 18.Cinc, també amb caràcter
bàsic, les quanties que el personal funcionari ha de percebre, en concepte de
sou i triennis, en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2021 i en les
pagues extraordinàries de juny i desembre de 2021.
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Fonaments de dret
L’article 22 d’aquesta LPGE estableix els imports corresponents al complement
de destinació d’aplicació al personal funcionari d’Administració local per
remissió de l’article 168 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
Altrament, i específicament pel personal laboral, l’art. 18.Quatre de l’esmentada
LPGE disposa que la massa salarial del personal laboral, que podrà
incrementar-se en el percentatge màxim previst a l’apartat Dos d’aquest article,
en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objecte de comparació, està
integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials meritades per
aquest personal a l’any anterior.
S’exceptuen en tot cas: a) les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat
Social; b) les cotitzacions al sistema de Seguretat Social a càrrec de l’
ocupador; c) les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o
acomiadaments; d) les indemnitzacions o suplerts per despeses que hagués
realitzat el treballador.
Pels casos que l’increment retributiu no aplica ex lege, l’art. 37 del Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’
Estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant TREBEP), estableix que seran
objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb les
competències de cada administració pública i amb l’abast que legalment
procedeixi en cada cas, les matèries següents: a) l’aplicació de l’increment de
les retribucions del personal al servei de les administracions públiques que s’
estableixi en la Llei de pressupostos generals de l’Estat i de les comunitats
autònomes. b) La determinació i aplicació de les retribucions complementàries
dels funcionaris (...) e) Els plans de previsió social complementària; (...) g) els
criteris generals per determinar les prestacions socials i pensions de classes
passives; (...) i) Els criteris generals d’acció social.
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L’art. 38 del TREBEP disposa que per la validesa i eficàcia dels Acords és
necessària la seva aprovació expressa i formal pels òrgans de govern de les
Administracions Públiques.
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En conseqüència, PROPOSO:
PRIMER. Aprovar per a l'any 2021, amb efectes d’1 de gener, un increment
lineal de les retribucions del personal al servei d’aquest Ajuntament del 0,9%
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020, en termes d'homogeneïtat
per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal
com a l'antiguitat d'aquest, i sense considerar a tals efectes les despeses d’
acció social.
L’anterior en el benentès que les retribucions del sou, triennis i complement de
destinació del personal funcionari no són objecte d’aquest Acord, doncs són
per mandat legal les establertes en la vigent Llei de pressupostos generals de l’
Estat.
SEGON. Notificar aquest Acord als representants dels treballadors, Unitat de
Nòmines, Secretaria Intervenció Municipal i Tresoreria.
QUART. Notificar aquest Acord al Departament de Polítiques Digitals i
Administració Pública de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del
Govern als efectes escaients.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Mercè Pedret Ramos - DNI ** (SIG) el dia 27/01/2021
21/01/2021 a les 11:54:57
10:05:37

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 96614F30F80346CCBC4D8EF86B9C3989 i data d'emissió 27/01/2021 a les 12:08:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Mercè Pedret Ramos - DNI ** (SIG) el dia 27/01/2021 a les 11:54:57
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de l'obra de la
rehabilitació de la SAT

Fets
Que el Ple de l'Ajuntament de Benifallet, en sessió extraordinària de data 30 de
desembre de 2020, va aprova l'expedient de contractació, mitjançant
procediment obert simplificat per a l’adjudicació del contracte d’execució de les
obres de la rehabilitació de la SAT, així com la convocatòria de la licitació i
aprovació de la despesa corresponent per import de 684.301,17 € que es
correspon al valor estimat del contracte, i de 143.702,95 €, que es correspon a
l’ Impost sobre el Valor Afegit, amb un total de 828.004,12 € €, en base a l’
aplicació pressupostària 2020.01.620.62200.01 del Pressupost en vigor de la
Corporació.
Vist que conforme l'article 159.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) fou publicat l'anunci de convocatòria de la
licitació al Perifil de Contractant de l'Ajuntament de Benifallet el dia 31 de
desembre de 2020.
Segons el certificat de registre d’ofertes emès per l’eina Sobre Digital de la
Plataforma de serveis de contractació pública, han presentat ofertes, dins del
període establert per a prendre part a la licitació, els licitadors següents:
Denominació social NIF
Data
Hora
Registre
G2C INTEGRAL SL B25454059 20/01/21 18:51:36 E/000036-2021
Segons l'Acta de constitució de la Mesa de Contractació, celebrada el dia 22 de
gener de 2021, es procedí a l'oberta del sobre ÚNIC, a la qualificació de la
documentació, conforme la clàusula 14 del PCAP, restant justificada la
presentació dels documents que s'exigien a l'expressada clàusula, pel que fa a

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Mercè Pedret Ramos - DNI ** (SIG) el dia 27/01/2021 a les 11:54:57
11:32:08

la documentació administrativa, per part de l'única empresa participant, i per
tant, es comprova que la declaració responsable del compliment de les
condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració s’ajusta al
model de l’Annex 1 del PCAP i, a continuació, es dona lectura de l’oferta
presentada i avaluable mitjançant criteris automàtics següents:
Criteri / Licitador
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Annex 2.- Proposició econòmica (no divisió en lots)

G2C Integral, SL
Quantitat de 650.086,00 € (sis-cents cinquanta mil
vuitanta-sis euros) i 136.518,06 € (cent trenta-sis mil
cinc-cents divuit euros amb sis cèntims)
corresponents a l’IVA.
- Assaig no destructiu sobre una unió soldada,
mitjançant partícules magnètiques.
- Assaig sobre una mostra de formigó sense D.O.R.
amb determinació de: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i
resistència característica a compressió del formigó
endurit mitjançant control estadístic amb fabricació de
sis provetes, curat, recapçat i ruptura a compressió.
- Realització de prova de càrrega de tots els falsos
sostres instal·lats: assaig estàtic de tracció de la
subestructura de fals sostre, segons norma UNE-EN
13964
- Assaig de micres de protecció al foc estructura
metàl·lica, comprèn les comprovacions i certificat.
- Assaig sobre una mostra de perfil laminat, amb
determinació de l'espessor del recobriment.
- Assaig per mesurament d'aïllament acústic a soroll
d'impacte en element horitzontal, segons UNE-EN ISO
140-7.
- Assaig per determinar la resistència a l'impacte d'una
mostra de vidre, segons UNE-EN 12600.

- Assaig per determinar la resistència a la flexió i la
Annex 3.- Augment dels assajos del Pla de control de
càrrega de trencament d'una mostra de revestiment
Qualitat respecte al previst en el projecte de les obres.
ceràmic, segons UNE-EN ISO 10545-4
- Assaig per determinar límit elàstic, la càrrega de
ruptura, l'allargament de trencament i l'allargament sota
càrrega màxima sobre una mostra d'una malla
electrosoldada de cada diàmetre diferent segons UNEEN ISO 15630-2, inclús desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.

- Assaig per determinar la secció mitjana equivalent
sobre una mostra de dues barres corrugades d'acer del
mateix lot, segons UNE-EN ISO 15630-1, inclusiu
desplaçament a obra, presa de mostra i informe de
resultats.
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- Assaig per determinar les característiques
geomètriques del corrugat sobre una mostra de dues
barres corrugades d'acer del mateix lot, segons UNEEN 10080, inclusiu desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.
- Assaig per determinar la presència o absència de
esquerdes mitjançant doblegat/desdoblegat sobre una
mostra de dues barres corrugades d'acer del mateix lot,
segons UNE-EN ISO 15630-1, inclusiu desplaçament a
obra, presa de mostra i informe de resultats.
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PROPOSA realitzar les operacions de destria i recollida
selectiva dels residus a l’obra en contenidors o espais
reservats per 7 fraccions de residu.
A efectes de seguiment, s’identifiquen les fraccions de
residus afectades per les operacions de destria i
recollida selectiva:
Annex 4.- Millora en la gestió de residus

Annex 5.- Ampliació del termini de garantia

o Petris, obra de fàbrica i formigó
o Metalls
o Fustes
o Plàstics
o Vidre
o Potencialment perillosos
o Altres no perillosos
Ampliació en el termini de garantia establert en els
plecs de clàusules administratives particulars de 36
mesos enters.
Oferir els serveis d’assistència tècnica al promotor de l’
obra executada consistent:

. Posta en marxa i posta en règim estacional de les
instal·lacions
Annex 6.- Servei d’assistència tècnica de l’obra
. Formació
executada
. Avaries
. Disfuncions
. Consultes
Durant un període 36 mesos enters.
Oferir els següents criteris mediambientals:

Annex 7.- Criteris mediambientals

_ El compromís d’ús d’energia verda en l’execució de
les obres.
_ El compromís a l’ús de fustes amb garanties de
procedència d’explotacions forestals sostenibles.
_ El compromís d’emprar materials que disposin d’
ecoetiqueta ecològica europea o el distintiu de qualitat
ambiental.

Es proposa un gruix de 75 mm amb un preu
unitari material de 3,50 €/m2. Sent el valor de
la millora de 1.927,57 €.
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Annex 8.- Millores dels materials en l’execució de l’
obra

Es proposa vidre aïllant de lluna incolora de
6+6 mm de gruix amb 1 butiral, cambra d’
aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiraltransparent de lluna incolora
amb un preu unitari de 78,55 €/m2. Sent el
valor de la millora de 6.421,20 €
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Es proposa un gruix de 120 mm amb un preu
unitari material de 4,80 €/m2. Sent el valor de
la millora de 2.386,42 €

Tot seguit, la Mesa de Contractació efectuà la valoració i acorda atorgar la
puntuació següent dels criteris avaluables de forma automàtica, amb la següent
classificació:
G2C Integral, SL
Criteri

Punts màxims

Proposició econòmica

Fins a 20 punts

20,00

Augments dels assajos del Pla de Control de Qualitat

Fins a 14 punts

10,00

Millora en la gestió dels residus

Fins a 6 punts

6,00

Ampliació del termini de garantia

Fins a 20 punts

20,00

Serveis d’assistència tècnica de l’obra executada

Fins a 5 punts

5,00

Criteris mediambientals

Fins a 10 punts

6,00

Millora dels materials d’execució de l’obra

Fins a 25 punts

25,00

TOTALS

Punts Obtinguts

92,00 PUNTS

Atès que d'acord amb l'article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de contractes de les Administracions
Públiques, la Mesa de Contractació en estimar que l'oferta econòmicament més
avantatjosa per la relació qualitat-preu, en ésser avaluat amb criteris econòmics
i qualitatius, la presentada per G2C INTEGRAL SL , abm el núm. de CIF.
B25454059, elevà a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació de la
contractació d'obres de rehabilitació de l'edifici de la SAT, a la precitada
empresa, per un preu cert de 650.086,00 € (sis-cents cinquanta mil vuitantasis euros) i 136.518,06 € (cent trenta-sis mil cinc-cents divuit euros amb
sis cèntims) corresponents a l’IVA.
D'acord amb allò estalbert a la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives
regulador del contracte i l'article 159.4.f.4t de la LCSP, atès que aquesta
societat es troba inscrita al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores, i resta
eximida de presentar la documentació a que es refereix l'expressada clàusula,
a excepció de la garantia definitiva i, per tant, fou requerida per tal que en el
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termini de 7 dies hàbils acredités haver-la constituït, per import de 32.504,30
euros, la qual fou constituïda en data 25.01.2021, mitjançant CERTIFICADO
DE SEGURO CAUCIÓN N.º: 4.243.853 de l'entitat Atradius Crédito y Caución
de Seguros y Reaseguros, S.A.

Fonaments de dret
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Vist el què disposen els articles 151, 153, 158 i 159.4.f) de la LSCP.
Atès que conforme allò disposat al punt 2 de la Disposició Addicional Segona
de la LCSP, l'òrgan de contractació ha de ser el Ple.

En conseqüència, PROPOSO:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de l'obra de
rehabilitació de la SAT, del municipi de Benifallet, a l'empresa G2C INTEGRAL
SL , abm el núm. de CIF. B25454059, pel preu cert de 650.086,00 € (siscents cinquanta mil vuitanta-sis euros) i 136.518,06 € (cent trenta-sis mil
cinc-cents divuit euros amb sis cèntims) corresponents a l’IVA.
Segon.- Disposar la despesa de 786.604,06 € (650.086,00 euros de preu net,
més
136.518,06
euros
d'IVA),
a
càrrec
de
la
partida
pressupostària 2020.01.620.62200.01, del pressupost de l'exercici de 2020.
Tercer.- Publicar al present acord al perfil del contractant de la pàgina web de
l'Ajuntament, indicant el termini en què s'ha de procedir a la formalització del
contracte.
Quart.- Comunicar aquest acord al contractista per tal que no més tard dels
quinze dies hàbils següents a aquell en què se li practiqui la notificació de
l'adjudicació, concorri a formalitzar el contracte.
Cinquè.- Disposar que la formalització del contracte, junt amb el corresponent
contracte, i en un termini no superior a quinze dies després del seu
perfeccionament es publiqui al perfil de contractant i al Registre Públic de
Contractes de Catalunya."

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Mercè Pedret Ramos - DNI ** (SIG) el dia 27/01/2021 a les 11:54:57
11:32:08

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació
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