
JUNTA DE GOVERN LOCAL 21/2014 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 2 DE JUNY DE 2014 
 
 
Badia del Vallès, 2 de juny de 2014 
 
La Junta de Govern Local, quan son les dotze, es reuneix, a la sala de Plens de l’Ajuntament, 
en sessió extraordinària pública, presidida per l’alcaldessa senyora Eva Menor Cantador. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
 
Juan Antonio Lancho Aceituno 
Montserrat Jiménez Molina 
 
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
Excusen la seva assistència la senyora Raquel Gracia Peral i el senyor Antonio Sabariego 
Guerrero. 
 
 
1. EXPEDIENT CONTRADICTORI PER PRESUMPTES PROPOSICIONS ANORMALS AL 

PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE HARMONITZAT DE SERVEIS DE NETEJA 
DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 

 
Per acord del Ple municipal de 31 d’octubre es va iniciar l’expedient de contractació, subjecte a 
regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert oferta econòmicament més avantatjosa 
segons diversos criteris d’adjudicació, pel servei de neteja de les dependències municipals de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès. 
 
Per acord de Ple de 27 de febrer de 2014, dins d’un expedient contradictori amb audiència de 
les empreses interessades, va acordar la correcció de l’error material en de l’apartat 1.1.2 
(borsa de serveis extraordinaris) de la clàusula 12a del Plec de clàusules administratives 
particulars i va convocar de nou el procediment obert. Instruït l’expedient  
 
Instruït l’expedient, i finalitzat el termini per a la presentació de proposicions, es van dur a terme 
les diferents sessions d’obertura de proposicions: a) d’obertura dels sobres núm. 1, de 
proposicions administratives, b) d’obertura dels sobres núms.2, relatius a la proposicions 
tècniques i criteris sotmesos a judici de valor; i c) obertura dels sobres núm. 3, relatius a 
proposicions econòmiques i criteris d’avaluació objectiva. En aquesta darrera, com consta l’acta 
aixecada per la Mesa de contractació en data 15 de maig de 2013 ha estat tramesa per la 
Mesa la presumpció d’anormalitat de determinades proposicions presentades.  
 
D’acord amb l’informe jurídic de data 23 de maig de 2014,  emès pels serveis generals, amb el 
vist i plau de secretaria general i d’acord amb el que es disposa a l’article 1,152, 210, 211, 
disposició addicional segona i concordants del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; clàusules 4, 12 , 15 i concordants els 
Plecs de Clàusules Administratives Particulars (PCAP); i 41 i concordants del Plec de 
Prescripcions Tècniques (PPT) reguladors dels procediment, entre d’altra legislació d’aplicació; 
i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan en virtut de l’apartat sisè de 
l’acord de Ple de 5 de desembre de 2013. 
 
S’adopta l’acord següent: 
 
Primer. Considerar que les proposicions  números 3, 4 i 5, presentades per les empreses 
VARESER 96, SL; EULEN, SA; i MULTIANAU, SL, respectivament poden ser considerades 
amb presumpció d’anormalitat d’acord amb la motivació i fonaments expressats a l’informe 
jurídic de data 23 de maig de 2014, que adjunt s’incorpora com a part annexa d’aquest acord. 



 
Segon. Iniciar l’expedient contradictori en els termes definits a la clàusula 15 del PCAP a quins 
efectes es donar audiència a l’expedient a les empreses licitadores expressades perquè en el 
termini de 5 dies a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquest acord i l’informe jurídic 
de 23/05/2014, pugui presentar les al·legacions i documentació que estimin adients per a la 
justificació de les seves ofertes presentades, de manera prèvia als informes tècnics i jurídics 
preceptius a la resolució de l’expedient de contractació. 
 
Finalitzada la discussió del punt únic de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada 
quan son les dotze hores i deu minuts. 
 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa,  
 


