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ASSISTENTS

A Creixell, a les set de la tarda del dia

PRESIDENT
Jordi Llopart i Senent

de Govem Local per tal de

I de

novembre de 2018, es reuneixen en la
Casa de la Vila, els membres de la Junta
SESSIÓ ORDINARIA

amb

REGIDORS
Pilar Romero Gracia
Silvia Farrero Tahull

I'assisténcia

celebrar

en 1a convocatória

dels Srs.

regidors

expressats al marge.

HA EXCUSAT L'ASSISTÉNCA
Francesc Sentís Escamilla
SECRETARI
Josep Ma. Piqué iCugat.

Presideix el sr. alcalde amb I'assisténcia del
sr. secretari de la Corporació.

Obert I'acte pel sr. President, i d'acord amb
Reglament

els articles 82.3 i 97.3 del

d'Organització, Funcionament

i

Régim
Jurídic de les Entitats Locals, es proposa la

urgéncia de sotmetre a la consideració de la Junta de Govern Local eltema següent:

.- APROVACIÓ DE FACTURA CORRESPONENT
MAGATZEM DE LA BRIGADA MUNICIPAL.

A LES OBRES D'AMPLIACIÓ

DEL

La Junta de Govern Local, per dos vots a favor corresponents al sr Jordi Llopart i
Senent, president, ide la sra. Pilar Romero Gracia i I'abstenció de la sra. Silvia Farrero
Tahull, declara la urgéncia del tema i que es passi a tractar després dels punts de
I'ordre del dia, abans de precs i preguntes.

Es passa tot seguit
següents

a la deliberació dels punts de I'ORDRE DEL DIA ¡ s'adopten

els

ACORDS
1.. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTER¡OR DE DATA 25 D'OGTUBRE
DE 2018.
Feta avinent per part del sr. secretari de la Corporació I'acta de la sessió anterior de
data 25 d'octubre de 2018, es troba conforme i s'aprova per unanimitat dels tres
membres assistents dels quatre que formen.la Junta de Govern Local.

2.. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2OI2O18
Es fa avinent la relació de factures núm. 2Ol2O18 per un import de 51.185,87 €
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Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per I'exercici 201 8.

Atesa la proposta de I'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat dels tres
membres assistents dels quatre que la formen, acorda,

Aprovar la relació de factures núm. 2OI2O18 per un import de 51.185,87 €.

3.. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CANON DEL SERVEI
D'ABASTAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE A CREIXELL CORRESPONENT
AL SEGON TRIMESTRE DEL 2018 PRESENTADA PER L'EMPRESA SOREA.
Lempresa SOREAS.A., ha presentat la liquidació del Cánon del Servei d'Abastament
domiciliari d'aigua potable a Creixell corresponent al segon trimestre de 2018 tal com
estableix el Plec de Condicions Económiques-Administratives, que donen suport a la
concessió del Servei Municipal d'Aigües. També presenta els drets municipals per
noves connexions al servei.
Liquidació cánon
78.640,03 €

Segon trimestre de 2018
Modificacions durant el trimestre (modificacions de rebuts)

-169,07 €
78.470,96 €

Total Cánon 2on trimestre del 2018

Descompte part del cánon avangat (2.000.000,00€)
Líquid a abonar

-22.500,00 €
55.970,96 €

Donat que en l'any 2OO7 I'empresa va avangar a I'ajuntament i es va ingressar la
quantitat de 2M € del total del cánon que s'ha de percebre durant tota la concessió i
que aixó comporta que trimestralment I'empresa ha de recuperar la part de I'avang que
va concedir que és de 22,5m€. S'haurá de tenir en compte en el moment de fer el
corresponent assentament dels drets de I'ajuntament per aquest cánon trimestral a la
com ptabilitat m unicipal.

També presenta els drets corresponent a les noves altes al servei que s'han prodult
durant els esmentats períodes que són:
Altes al Servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable
Segon trimestre de 2018

lmport
504,40 €

Atesa la proposta d'acord emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat
dels tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,
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Primer.- Aprovar la liquidació del Cánon del Servei d'Abastament d'Aigua a domicili
que ha presentat l'empresa concessionária SOREA S.A. corresponent al SEGON
TRIMESTRE DEL 2018, amb el següent detall:
Liquidació cánon
78.640,03 €

Segon trimestre de 2018
Modificacions durant el trimestre (modificacions de rebuts)

-169,07 €
78.470,96 €

Total Cánon 2on trimestre del 2018
Descompte part del cánon avangat (2.000.000,00€)
Líquid a abonar

-22.500,00 €
55.970,96 €

Segon.- Aprovar la relació dels drets de noves connexions a la xarxa que s'han produit
durant els esmentats períodes que són:
Altes al Servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable

lmport
504,40 €

Segon trimestre de 2018

Tercer.- Notificar el present acord a l'empresa SOREA S.A.

4.. APROVAGIÓ, SI ESCAU, DE LA

LIQUIDAGIÓ DEL GANON DEL SERVEI
D'ABASTAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE A CREIXELL CORRESPONENT
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 PRESENTADA PER UEMPRESA SOREA.
L'empresa SOREA S.A., ha presentat la liquidació del Cánon del Servei d'Abastament
domiciliari d'aigua potable a Creixell corresponent al tercer trimestre de 2018 tal com
estableix el Plec de Condicions Económiques-Administratives, que donen suport a la
concessió del Servei Municipal d'Aigües. També presenta els drets municipals per
noves connexions al servei.
Liquidació cánon
92.310,92 €

Tercer trimestre de 2018

Modificacions durant el trimestre (modificacions de rebuts)

0,00 €
92.310,92 €

Total Cánon 3r trimestre del 2018

Descompte part del cánon avangat (2.000.000,00€)
Líquid a abonar
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-22.500,00 €
69.81 0,92 €

Donat que en l'any 2OA7 I'empresa va avangar a l'ajuntament i es va ingressar la
quantitat de 2M € del total del cánon que s'ha de percebre durant tota la concessió i
que aixó comporta que trimestralment I'empresa ha de recuperar la part de I'avang que
va concedir que és de 22,5m€. S'haurá de tenir en compte en el moment de fer el
corresponent assentament dels drets de I'ajuntament per aquest cánon trimestral a la
com ptabilitat m unicipal.
També presenta els drets corresponent a les noves altes al servei que s'han prodult
durant els esmentats períodes que són:
Altes al Servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable

lmport
1.008,80 €

Tercer trimestre de 2018

Atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat
dels tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,
Primer.- Aprovar la liquidació del Cánon del Servei d'Abastament d'Aigua a domicili
que ha presentat l'empresa concessionária SOREA S.A. corresponent al TERGER
TRIMESTRE DEL 2018, amb el següent detall.
Liquidació cánon

92.31A,92€

Tercer trimestre de 2018

0,00 €

Modificacions durant el trimestre (modificacions de rebuts)

92.310,92 €

Total Cánon 3r trimestre del 2018

Descompte part del cánon avangat (2.000.000,00€)
Líquid a abonar

-22.500,00 €
69.810,92 €

Segon.- Aprovar la relació dels drets de noves connexions a la xarxa que s'han produit
durant els esmentats períodes que són:
Altes al Servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable
Tercer trimestre de 2018

lmport
1.008,80 €

Tercer.- Notificar el present acord a I'empresa SOREA S.A.

5.. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS DE LIQUIDAC¡ONS DE
VALUES.

PLUS.
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Es presenta la relació de les liquidacions efectuades de I'impost sobre I'increment del
valor del terreny (plus-válua) amb el número i import següent:
relació núm, 35/2018, per un import

de

14,431,08 €.

Atesa la proposta emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat dels
tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,

Aprovar la relació de liquidacions de plus-válues núm, 35/2018, per un import de
14,431,08 €.

6.. SOL.LICITUD DE FRACCIONAMENT DE LIQUIDACIÓ DE PLUS.VALUA.

La senyora xxx amb DNI xxx, amb adrega a efectes de notificació, al carrer xxx, és
contribuent de I'lmposf sobre l'lncrement del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
expedient 268/2018, per I'heréncia del senyor xxx.

En data 29/10/2018 amb registre d'entrada número 4753, sol'licita

mitjangant
instáncia, que el pagament de Ia seva liquídacó se fraccioni en terminis d'uns 150
euros, degut que la seva sifuació económica I'impedeix fer front al pagament únic.

1) La liquidació es genera per l'escriptura d'acceptació d'heréncia protocol7O5l2O18
del notari Martín Martín López, de la finca situada al carrer Arquímedes, 23, referéncia
cadastral 04887 21C F7508N000 1 GK.
2) El tipus de gravamen és I'aprovat a les ordenances municipals a I'any 2018

3) La

liquidació de I'impost sobre I'increment del Valor dels Terrenys expedient
26A2A18 es va notificar mitjangant carta certificada amb avís de rebuda.

4) L'import del fraccionament sol'licitat per la senyora xxx, és inferior al qué per Ordre
Ministerial fixa el Ministeri d'Economia i Hisenda, per la qual cosa no s'exigeix la
presentació de garantia.
En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat dels tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,

6 terminis segons la sol'licitud de data
per
pagament
2911012018 de la senyora xxx,
al
de I'impost sobre I'increment del valor
dels terrenys, expedient26812018, detallat a I'annex.
Primer.- Atorgar un fraccionament de

Segon.- La quota fixa a ingressar resultant de cada termini és de 146,22 euros.
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El primer pagament I'haurá d'ingressar el dia 5 de desembre de 2018, els posteriors el
dia 1 de cada mes o I'immediat hábil posterio¡ els ingressos s'han de fer al compte:

2100-1438-00-0200057371, de la Caixa de Pensions de Barcelona "la Caixa"
|BAN ES84 2100 1438 0002 0005 7371
B IC/CODIGO SWFT CAIXESBBXXX
Tercer.- Notificar la present resolució a la senyota xxx, advertint-li que l'incompliment
d'ingrés de qualsevol dels terminis en el període establert comportará que el deute es
reclami per la via de constrenyiment.

7.. CONCESSIÓ, SI ESCAU, DE LLICÉNCIES MUNICIPALS

URBANÍSTIQUES,

D'OBRES ¡AUTORI]]ZACIONS D'OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA.
Tramitats els següents expedients de llicéncies d'obres, s'han trobat conformes amb el
planejament urbanístic, han estat informats favorablement pels serveis técnics
requerits.

i

En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat dels tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,
EXPED¡ENT 7612018

Primer.- Concedir a Nedgia Catalunya, S.A la llicéncia d'obres per canalització d'una
escomesa sobre vorera i calgada de 3,8 x 0,3 m2 i connexió d'un ramal per a
subministrar gas natural a nous abonats, situat al carrer Majo¡ 3, execució pel carrer
de I'Església, ref. GDE12318O7OAO2, segons nova documentació ( addenda de
projecte) presentada en data 8 d'agost de 2018, expedient d'obres 7612018, les quals
hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.
EXPEDIENT 9412018

Primer.- Concedir a Nedgia Catalunya, S.A la llicéncia d'obres per canalitzaciÓ d'una
escomesa sobre vorera i calgada de 63 x 0,3 m2 i escomesa de 1,5 x 0,3 m2, connexió
d'un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats, situat al carrer Sant Jordi,
14, ref . GDE 1231880009, expedient d'obres 9412018, les quals hauran de realitzar-se
sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 95/2018

Primer.- Concedir a Nedgia Catalunya, S.A la llicéncia d'obres per canalització d'una
escomesa sobre vorera i calgada de 1,6 x 0,3 m2 i connexió d'un ramal per a

L<
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subministrar gas natural a nous abonats, situat al carrer Verge del Remei, 15,
expedient d'obres 95/2018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions
generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 11412018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per a la col'locació de recobriment en fagana lateral
de I'edifici d'avinguda del Mar, 17, desprotegit per I'enderroc de I'edifici del núm. 15,
situat a I'avinguda del Mar, 17, expedient d'obres 11412018, les quals hauran de
realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 11612018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per reparació de la banyera ide les parets del bany
I'habitatge situat al carrer avinguda de Roma, 26 B 31 8a, expedient d'obres
11612018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars
que figuren en la present llicéncia.

a

EXPEDIENT

'117 12018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per treure balustrada de la tanca existent i pujar-la
fins a 1,2O m d'obra i posar dues fileres de gelosia,4 ml, a I'habitatge situat a
l'avinguda de les Sínies, 10, expedient d'obres 11712018, les quals hauran de realitzarse sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 11812018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per aixecar el terra de la terrassa degut a les
goteres que ocasiona i substituir-lo, a I'habitatge situat al carrer Nou, 25, expedient
d'obres 11812018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i
particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 11912018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per realitzar la reforma del bany, de la cuina, i fer
més gran la porta d'entrada de la tanca, a l'habitatge situat al carrer Bages, 6,
expedient d'obres 11912018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions
generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 12A12018

Primer.- Concedir la llicéncia d'obres per fer la substitució del terra de la terrassa, 17

ffi', á l'habitatge situat a I'avinguda Barcino, 8, expedient d'obres 12012018, les quals
hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
cr BscrÉsrA, 3 - TEL. 97i 80 02 02 - FAx 977 80 00 09 - 43839 cREIXELL
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present llicéncia

8..

APROVACIÓ

DE LA RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES

EMPRESES

PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ OCI SUBMINISTRE I
SUBSTITUCIÓ DE LLUMINARES PER CANVI A SISTEMA DE LEDS DE DIVERSOS

CARRERS DEL MUNIGIPI DE CREIXELL,
ANTECEDENTS
Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 2018 es va aprovar
I'expedient de contractació del subministre i substitució de llumináríes per canvi a
sistema de leds a diversos carrers del municipi, amb diversos criteris d'adjudicació, per
un import de licitació de 16.403,27 €, i 3.444,69 € en concepte d'lmpost sobre el Valor
Afegit (lVA) al tipus del21o/o, QUQ fan un total de 19.847,96 €.
L'anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant el4 d'octubre de 2018
En data 22 d'octubre de 2018, es va reunir la Mesa de contractació i mitjangant l'eina
Sobre digital de la Plataforma de contractació pública, es va obrir el sobre A
documentació administrativa, de les propostes presentades i es va establir la relació
definitiva de candidats admesos i no admesos que va ser la següent:
Relació de proposicions admeses presentades pels següents licitadors
DOCUMENT EUROPEU ÚNrc DE DECT.ARACIO
RESPONSABLE

NUM.

EMPRESA

1

ELECTRO CREIXELL, S.L

CORRECTE

CORRECTE

2

ETRA BONAL, S.A

CORRECTE

CORRECTE

3

MUNTATGES LLEIDA, S.A

CORRECTE

CORRECTE

4

SECE

CORRECTE

CORRECTE

5

BOSIR, S.A

CORRECTE

CORRECTE

6

URBALUX, S.A

CORRECTE

CORRECTE

GoNTRACTACTO (DEUC)

El dia 22 d'octubre de 2018, la Mesa de contractació es va reunir per a I'obertura del
sobre B Criteris no quantificables automáticament. La documentació va ser lliurada
als técnics per la seva puntuació.

-

En data 29 d'octubre de 2018,|a Mesa de contractació, en acte públic, es reuneix per a
donar compte de la puntuació obtinguda pels licitadors en els criteris no quantificables
automáticament i per I'obertura del sobre C, oferta económica i criteris quantificables
automáticament.
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Obert el sobre C de la resta de proposicions, es detalla el seu contingut:
Oferta económica
%Baixa
sense IVA

lncrement
Reducció
punts de llum termini

NUM.

EMPRESA

1

ELECTRO CREIXELL, S.L

16.031,00 €

2,270/o

20

3 setmanes

2

ETRA BONAL, S.A

13.120,50 €

20,010/o

20

3 setmanes

3

MUNTATGES LLEIDA, S.A

10.826,16 €

34o/o

20

3 setmanes

4

SECE

11.604,92 €

29,250/o

20

3 setmanes

5

BOSIR, S.A

12.580,00 €

23,310/o

20

3 setmanes

6

URBALUX, S.A

14.987,00 €

8,63%

20

3 setmanes

Es va fer constar que de les ofertes económiques presentades, la de l'empresa
Muntatges Lleida, S.A, presenta possibles valors anormals o desproporcionats i , en
cas que resulti I'oferta que obtingui més puntuació, caldrá iniciar el procediment
contradictori previst a I'article 149 de la Llei 912017, de contractes del sector públic.

I es lliura la documentació presentada als serveis técnics per puntuar-la, i obtenir
proposició més avantatjosa.

la

En data 5 de novembre de 2018, la Mesa de contractació es reuneix per a valorar
l'informe técnic de la documentació del sobre C- oferta económica i criteris automáticsi la puntuació total obtinguda per tots els licitadors, que és la següent:
PUNTUAC¡O TOTAL {100 ounts}
Oüerta

Crheris

Plic

Empresa

avaluables per
iudici de valor

económica
sense IVA

(€)

lncrement
de nombre
de llums

Reducció

termini
d'instal.laci
ó

TOTAI PUNTS

1

ELECTRO CREIXELL, SL.

26,500

2,670

20,000

10,000

59,17O

2

ETRA-BONAL, SA.

!1,750

23,544

20,000

10,000

65,298

3

MUNTATGES LLEIDA, SA.

19,000

40,000

20,0o0

10,000

89,000

4

SECE

L6,750

34,415

20,ooo

10,000

81,165

5

BOS|R, SA.

7,25O

27,427

20,ooo

10,000

64,671

6

URBALUX, SA.

13,250

10,1s8

20,000

10,000

53,408

La mesa proposa elevar a l'órgan de contractació la relació classificada, per ordre
decreixent de les ofertes presentades:
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ORDRE
1

2
3

4
5
6
I

L¡CITADOR
Muntatoes Lleida, S.A
Sece
Etra-Bonal. S.A.
Bosir, S.A
Electro-Creixell, S.L
Urbalux. S.A

PUNTUACIO
89,000 punts
81.165 punts
65.298 punts
64.671punts
59.170 punts
53.408 punts

fa constar que:

'Segon.' Atés que a I'Acta d'obertura del sobre C es va fer constar que: "de les
ofertes económiques presentades, la de l'empresa Muntatges Lleida, S.A, presenta
possib/es valors anormals o desproporcionats i, en cas gue resulti l'oferta que
obtingui més puntuació, caldrá iniciar el procediment contradictori previst a l'article
149 de la LIei 9/2017, de contracfes del secfor públic", i afés que ha resultat I'oferta
amb més puntuació, iniciar el procediment contradictori previst a l'article 149 de la
Llei 9/2017.

Tercer: S'esfima que en el terminide 3 dies hábils, I'empresa ha de justificar la seva
oferta. La presentació s'haurá de presentar mitjangant la Plataforma de contractació
púbtica, i elterminifinalitzará el dia I de novembre de 2018, a les 23 hores."
En data 7 de novembre de 2018, Muntatges Lleida, S.A, va presentar la justificació del
preu.

L'enginyer requerit ha emés el següent informe al respecte

"En relació amb /es pliques presentades en el procediment de contractació del
sufuninistnment i substitució de lluminári* per canvi a sistema de íeds de diversos
canets det municipi de Crcixell, amb codi CPV 3152726A-6 ¡codi de I'expedient: 10/2018
respecte de I'escrit-presentat pel Sr. Óscar Jusfo Saóaté en reprcsentació de MIJNTAIGES
LLEIDA, SA. per registre E/@1753-2018 de data 7 novembre 2018 pel que demana sigui
acceptada a trámit ta documentació adjunta en PDF que porta pel tÍtol
183950_JUST\FICAC\Ó-BAXA.pd|, el técnic que subscriu emet el següent

INFORME
Els carrers izones básiques a substituir les llumináries són e/s descnfs en la "Memória valorada
per a Ia substitució de ltumináries per canvi a sistema de /eds dels carrers Verge del Carme, Sant
Ramon, Sant Pelai i Sant Enric del municipide Creixell".
De /es anállsrs de les pliques rebudes l'empresa de més puntuació globalva ser, MUNTATGES
LLEIDA, SA., amb el model de lluminária BENITO URBAN ELIUM 32LED 71W 3000K T3 Cll
ADUANCE PROTEC (Driver Xitanium).
L'estrucfura del Pressupost del projecte esmentat, quant als amidamenfs

i naturaleses de /es
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unitats a executar, és de manera que dels 4 capítols, el prime4 referent a la xarxa d'enllumenat
públic suposa un 91.94 % del total:
t)apitol

Resum

lmPorl

Crei)ilED0l

)$RXA ENLLUMENAT PUBLIC...

Cre¡)d-ED011

srruYartrz¡cp PRovtsloNAL

CreilüED02

CreililED03

o/o

12.673,18
394,08

91,94

GESTIÓ DE RESIDUS GENERATS..-..........

2S0,00

2,10

SEGURETAT I SAIUT

427,OO

3,10

TOTAL g(ECUCIO MATERIAL

13,00%DespesesGenemls............
6,00 % Benef ci

industial.-..............

t.v.4.....

13.784,26

1.791,95

827,06

TOTAL PRES. PERCOhITRACTA SENSE IVA
21,00vo

2.86

l€.¡103,27

3.444,89

TOTALPRESSUPOSTCONTRATA

19.847,96

I d'aquest capítol CreíxLED01, només hi ha una paftida, la de lluminária amb un preu unitari
instal'lada de 487.43 € PE.M. que s¡gnifica Ia totalitat dels 12.673.18 €, import del capítol.

En data 5 de novembre MUNTAIGES LLEIDA, SA., va ser requerida per aquest Ajuntament que
aportés les explicacions adienfs per a avaluació específica de I'import licitat per aquesta mercantil,
a resu/fes de que I'import de la seva oferta estava a més de 10 punts inferior de la mitjana de tes
ofe¡tes acceptades en licitació.

En data 7 de novembre la mercant¡l ha proporcionat un document de 'Justificació de Ia baixa
económica".

Arreld'aquest documend es comprova que
L. La baixa efectuada s'origina en el prea de compra de la lluminária, alfabricant Benito Urban.
Més del 95 % de l'import del projecte de licitació prové de/ cosf unitari de Ia lluminária LED a
instal'lar.
2. Presenten I'oferta 20688096 que BENITO URBAN SLU ha cursat a pel subministrament de
46 unitats del material en qüestió.
3. Conserven les partides dels capítols de SEGURETAT i SALUT i de GESTTÓ de RESIDUS,
no formen part dels conceptes que han contribuit a produir la rebaixa en I'impoft.
En conseqüéncia

1.

s'accepta aquesta justificació

i

s'entén que Muntatges Lleida SA pot efec'tuar el

subministrament i instal'lació en /es condicions de /es bases de licitació, sens menyscapte de que
als materials lis siguin practicats e/s assajos i comprovaclbns esfab/erfes en les óaseg i les que en
obra pogués requerir el Director Facultatiu.

2.

Es recomanable que aquesta documentació quedi afegída al contracte gue es formalitzi.

Extrems gue se ceftifiquen a/s efecfes oportuns.

C/ ESGLÉSIA, 3 - TEL. 977 80 02 02 - FAX 977 80

NIF: P-4305100-B
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L' Enginyer Técnic d' Obres Pú bliques requerit,
JordiMolas iRuiz
Creixell, I de novembre de 2018'

FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:

Llei 9/2017, de 8 de novembre , de Contractes del sector públic, per la que es
trasponen a I'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell2Ol4l2SlUE i 2O14l24lUE, de 26 de febrer de 2AM,
Article 150 de I'esmentada Llei.

L'órgan de contractació competent per I'adopció del present acord es la Junta de
Govern local per delegació de competéncies de l'alcaldia per decret de 29 de juny de
2015.
En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat dels tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,

Primer.- Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en l'expedient
de contractació del subministre i substitució de llumináries per canvi a sistema de leds
a diversos carrers del municipi:
ORDRE
1

2
3

4
5

6

LICITADOR
Muntatses Lleida, S.A
Sece
Etra-Bonal. S.A
Bosir. S.A
Electro-Creixell, S.L
Urbalux, S.A

PUNTUACIO
89.000 ounts
81,165 punts
65.298 punts
64,671punts
59,170 punts
53,408 punts

Segon.- Requerir a Muntatges Lleida, S.A, perqué, en el termini máxim de deu dies
hábils, comptats des de l'endemá de la recepció d'aquest requeriment, acrediti que ha
constitult la garantia definitiva per un import de 541 ,31 €, i aporti la documentació
prevista a la cláusula 1.19 del Plec:

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjangant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuT en nom propi o es tracti de societat o
persona jurídica, a més del seu DNl, haurá d'aportar I'escriptura de nomenament de
cárrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i I'escriptura
de constitució o d'adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en qué consti
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el darrer objecte social vigent, en el que hauran d'estar compreses les prestacions
objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures
abans assenyalades hauran d'estar inscrits en el corresponent Registre quan
l'esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d'obrar
s'acreditará mitjangant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acte
fundacional, inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial.

b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributáries i amb la Seguretat Social.

c) La documentació que acrediti I'habilitació professional, la solvéncia económica

i

financera i técnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició
dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte (consignar només en cas
d'exigéncia de compromís d'adscripció) en els termes de la cláusula 1.10 del Plec.

d) La documentació acreditativa de la resta de circumstáncies consignades en lalles
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.

Tercer.- Fer advertiment exprés que, cas de no presentar-se la documentació en el
termini previst, s'entendrá que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirá l'import
del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclós, en concepte de penalitat, i es
procedirá en els termes assenyalats a I'article 150 de la LCSP.
Quart.- Publicar el present acord al Perfil del contractant

Ginqué.- Pel seu carácter d'acte de trámit no qualificat i de simple impuls
tramitació, contra el present acord no és procedent cap tipus de recurs.

de

la

9.. APROVACIÓ DE FACTURA CORRESPONENT A LES OBRES D'AMPLIACIÓ DEL
MAGATZEM DE LA BRIGADA MUNICIPAL.

L'empresa Construccíons Carre, adjudicatária de les obres d'ampliació del magatzem
de la brigada municipal, presenta la factura núm.016-18 per un import de 13.043,10€
corresponent a la certificació d'obres núm. 1, signada pel técnic director de I'obra, sr.
JordiAdam Andreu.

La regidora sra. Silvia Farrero Tahull s'absté en la deliberació i votació d'aquest
assumpte.

En conseqüéncia, la Junta de Govern Local, per dos vots a favor corresponents al sr.
Jordi Llopart i Senent, president, del grup PDeCAT ¡ la regidora sra. Pilar Romero
Gracia del grup FlC, i I'abstenció de la regidora Silvia Farrero Tahull, del grup PdeCAT,
acorda,

c¡ Bscr.ÉsrA, 3 - TEL. 97i
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NIF: P-4305100-B

Primer.- Aprovar la factura núm.016-18 per un import de 13.043,10 €, presentada per
I'empresa Construccions Carre, que correspon a la certificació núm. 1 de les obres
d'ampliació del magatzem de la brigada municipal.
Segon.- Comunicar-ho al departament d'lntervenció municipal per al seu pagament.

IO.. PRECS I PREGUNTES.
No hi ha cap prec ni pregunta

havent-hi cap més assumpte a tractar per ordre de la presidéncia s'aixeca la
acta de qué certifico
vuit del vespre, de la qual s'estén
sessro dos qua

I no

EI

ident

i Llopart

i

EI

nt.

J

a. Piqué iCugat.

