ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 05/10
Dia: 26 de març de 2010
Sessió: extraordinària i urgent
Horari: de 11 a 11:12 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
Roma Codina Maseras
Josep Valls Méndez
M. Àngels de la Torre Barrigon
Ignasi Riera Garriga
Francesc Oliva Pujol
Víctor Manuel Llasera Alsina
M. Antònia Batlle Andreu
Ester Olivé Güell
Ivan Tibau Ragolta
Gregori Elorza Luquero
Joan Carles Amaya Quinto
Darwin Austrich Martell
Santiago Ontañon Castillo
Carles Passarell Fontan
Eduard Coloma Boada
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari general
S’han excusat d’assistir-hi:
Laura Bertran Fontserè
Lluïsa Parrilla Alcalde
Lidia Garcia Fernandez
Antoni Garcia Garcia
Joaquim Teixidor Planells
1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA
PRESENT SESSIÓ PLENÀRIA.

Pren la paraula el Sr. Alcalde explicant que la raó de la convocatòria és que
el proper dilluns 29 està prevista l’obertura de pliques de la licitació de les
obres de la piscina coberta, i per tant, és necessari que abans es resolguin
els recursos especials en matèria de contractació presentats al plec de la
citada licitació.
Sense més deliberació i per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple de
l’Ajuntament ratifica la urgència de la convocatòria de la present sessió.
2. RESOLUCIÓ DELS RECURSOS ESPECIALS EN MATÈRIA DE
CONTRACTACIÓ INTERPOSATS PER PART DE LA CAMBRA OFICIAL
DE CONTRACTISTES D’OBRA DE CATALUNYA I PER PART DEL GRUP
INDEPENDENT DE LLORET (GRILL), CONTRA EL PLEC DE
CONDICIONS
ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES
I
JURÍDIQUES
REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRA D’UNA PART DE LA NOVA
ÀREA ESPORTIVA DE LLORET DE MAR (PISCINA COBERTA).
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Codina el qual,
primerament, fa una breu explicació de la proposta, que en definitiva el que
fa és resoldre els dos recursos especials en matèria de contractació, que
durant el termini d’informació pública s’han presentat al plec de condicions
de la licitació d’obra d’una part de la nova àrea esportiva de Lloret de Mar
(piscina coberta).
A l’informe emès pels Serveis Jurídics, queda clar que els temes jurídics es
poden desestimar, i respecte al que proposa el Sr. Teixidor és un tema
exclusivament d’augmentar la puntuació de les millores.
El que hem intentat en aquest plec és que la valoració sigui com més
concreta possible, per assegurar també la transparència en la seva
adjudicació, donat que preveien que es presentarien moltes empreses.
El proper dilluns dia 29 toca fer l’obertura de pliques i s’han presentat 23
empreses. Donat que abans d’aquesta obertura s’havien de resoldre els
recursos presentats, és per això que s’ha convocat i ara celebrem aquest
Ple extraordinari i urgent, perquè creiem que no ens podem permetre
perdre temps en aquest tema.
Li sap greu que el Sr. Teixidor no pugui defensar les seves propostes. Com
ja ha dit, són solament d’augment de la puntuació de les millores.
Creu que el que avui pertoca és resoldre els recursos presentats i poder
seguir endavant amb la tramitació i, per tant, obrir pliques el proper dilluns
dia 29.
Intervé el Sr. Coloma dient que en el seu moment ells ja van fixar la seva
postura sobre aquest tema, i no entraran a valorar les esmenes, donat que

com consta a l’informe, són més tècniques que no polítiques i ja estan
d’acord amb el citat informe.
Pren la paraula el Sr. Ontañón dient que ells van votar a favor del plec i que
una vegada estudiat l’informe jurídic continuaran votant a favor del plec i,
per tant, desestimant els recursos.
Seguidament, intervé el Sr. Elorza dient que el seu grup ja ha deixat clar en
altres Plens la seva postura en aquest tema i, per tant, no tornaran a
repetir els mateixos arguments.
Ja estan d’acord amb l’informe tècnic pel que fa a la part tècnica dels
recursos, i pel que fa a l’esmena del Sr. Teixidor, que consideren que és de
caire més política, pensen que és positiva, i els sap greu que no la pugui
defensar i creuen que s’hauria de tenir en consideració ja que a ells els
agrada.
Contesta el Sr. Codina que el plec ja estableix 10 punts per a millores, i que
també tindrem els diners que puguin produir-se en les baixes de les
proposicions. En tot cas, es poden dedicar a millores.
Si ara canviem el plec, cosa que creiem que no està justificada, retardaríem
tot aquest procediment, com a mínim, un mes i mig. Creiem que el millor és
continuar com estem perquè, a part d’esser millor, entenem que el que es
demana es pot tenir en compte, més o menys, segons les baixes, i això ja
ho va comentar ell amb el Sr. Teixidor.
Sense més deliberació, i per 12 vots favorables dels regidors presents de
CIU i PP, i 4 abstencions dels regidors presents de PSC-PM i ERC, el Ple de
l’Ajuntament adopta el següent acord:
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 01/02/2010, va prendre
l’acord de incoar expedient de contractació administrativa, mitjançant
procediment obert, de les obres del projecte D’UNA PART DE LA
NOVA AREA ESPORTIVA DE LLORET DE MAR (PISCINA COBERTA), va
obrir la convocatòria corresponent, i va aprovar el plec de condicions
econòmico-administratives i jurídiques corresponents.
L’anunci relatiu a aquesta licitació va ser publicat en el Perfil el
Contractant del web municipal en data 11/02/2010, va ser enviat a
publicar al DOUE en data 10/02/2010 i s’hi va publicar en data
12/02/2010, i va publicar-se al BOE en data 25/02/2010. Així mateix,
en el DOGC de data 19/02/2009 es va publicar l’anunci d’exposició
pública dels plecs de condicions i en el BOP de Girona de data
22/02/2010 es va publicar l’anunci de licitació i el d’exposició pública
dels plecs.

D’acord amb allò previst a la clàusula 31ª del plec de condicions
econòmico administratives, en aplicació de l’article 37 de la Llei
3072007 (LCSP) qualsevol escrit d’al.legacions als plecs seria entès i
tramitat com a recurs especial en matèria de contractació, i aquest es
podia interposar en el termini de 20 dies a comptar des de la data de
la darrera de les publicacions de l’anunci d’exposició pública en el
DOGC o el BOP de Girona.
En data 08/03/2010 es presenta escrit en el registre general de
l’Ajuntament per part de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres
de Catalunya en base al qual impugnen la clàusula 6ª del plec de
condicions, que consideren nulla de ple dret, perquè entenen que no
s’ajusta a allò establert a l’article 200 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), pel que fa al
termini de pagament de les certificacions d’obra per part de
l’Ajuntament. Així, l’esmentada clàusula 6ª preveu que “el pagament
es farà d’acord amb les disponibilitats de tresoreria de l’Ajuntament
de Lloret de Mar”, i la part recurrent entén que això contradiu el que
estableix el citat article 200 LCSP, el qual estableix “que la
Administración deberá abonar el precio dentro de los sesenta días
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de
obras...... y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de sesenta días, los intereses de demora
y la indemnización por los costes”.
En data 16/03/2010 es presenta escrit en el registre general de
l’Ajuntament per part del regidor municipal Sr. Joaquim Teixidor i
Planells, actuant en representació del Grup Independent de Lloret
(GRILL), en base al qual impugna la clàusula 13ª del plec de
condicions, que regula els criteris d’adjudicació, en el sentit de
proposar una valoració o puntuació alternativa d’aquests criteris. Així
mateix, mitjançant aquest recurs s’impugna també la clàusula 27ª del
plec de condicions, en el sentit de limitar la possibilitat de modificar
l’objecte del contracte durant l’execució del mateix a que puguin
afegir-se unitats d’obra, però no a que puguin suprimir-se (l’actual
redacció contempla ambdues possibilitats).
En relació a ambdós recursos han emès respectius informes els
serveis jurídics municipals en dates 12 de març i 24 de març de 2010,
dels quals es desprèn que les clàusules impugnades s’ajusten a dret.
Per altra banda, i pel que fa en concret a la proposta alternativa de
puntuació que es contempla a la clàusula 13ª del plec de condicions
que proposa el grup municipal GRILL, i atès que tal com s’indica en
l’informe dels serveis jurídics, aquesta no és una qüestió de legalitat
si no de conveniència, es considera que la puntuació proposada en el
plec de condicions respon a una graduació dels criteris d’adjudicació
segons el que es considera més a menys important i mesurant també

aquesta importància. Per tant, alterar l’ordre de graduació o la
proporció existent entre els diferents criteris implicaria assumir uns
criteris diferents, que no són els que considera idonis l’equip de
govern municipal.
És per tot això que el Ple Municipal adopta el següent ACORD:
PRIMER. Desestimar els recursos especials en matèria de contractació
interposats respectivament per part de la Cambra Oficial de
Contractistes d’Obres i pel Grup Independent Lloret (GRILL), en base
als arguments esgrimits en els informes emesos pels serveis jurídics
municipals i a la part expositiva d’aquest acord.
SEGON. Notificar aquest acord a la Cambra Oficial de Contractistes
d’Obres de Catalunya i al Grup Independent Lloret (GRILL), adjuntant
còpia dels informes emesos per part dels serveis jurídics municipals.
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.

