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Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 24 de novembre de 2017.
A les 14 hores, a la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, es reuneix el Ple de l'Ajuntament,
en primera convocatòria, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Maria Lluïsa Prat
Boneta i, amb l'assistència de les persones que es detallen a continuació, assistida de la
Secretària Maria Jesús Pena Navarra, a l'efecte de celebrar sessió ordinària.

Maria Jesús Pena Navarra
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29/11/2017 Secretària-Interventora

Alcaldessa:
Regidors:

Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta
Sr. Josep Maria Gras Charles
Sr. Josep Ma. Mateu Ferrer
Sr. Josep Ma. Pifarré Bazús
Sr. Oscar Flores Alarcia
Sr. Sebastià Ribes Aymamí
Sr. Josep Carvajal Plensa
Sr. Xavier Iglesias Rué
Sra. Núria Mirada Palau
Sra. Sara Millas Pérez

( CiU )
( CiU )
( ERC – AM )
( ERC – AM )
( ERC – AM )
( PSC – CP )
( PSC - CP )
( No adscrits )
( No adscrits )
( PSC - CP )

La regidora Sra. Ma. Carme Lladós, s’incorpora a la sessió a l’inici del debat del punt 2 de
l’ordre del dia i es manté fins al final de la sessió plenària.
ORDRE DEL DIA:
Abans de començar la Sra. alcaldessa proposa incloure, per raons d’urgència, un punt no
previst en l’ordre del dia d’aquesta sessió i que es tractaria, en el seu cas, abans de precs i
preguntes, com seria la proposta d’adjudicació de la concessió del servei públic de bar
restaurant del pavelló i piscines municipals d’Alcoletge i del manteniment de les seves
instal·lacions. La conveniència d’incloure aquest punt ve motivada perquè s’ha reunit ja la
Comissió d’Experts convocada per tal de valorar els criteris del sobre 2 dels licitadors, subjectes
a judici de valor i com sigui que, avui, hi havia ple convocat i es necessari resoldre aquest
expedient amb urgència per garantir que, el dia 1 de gener de 2018, ja estigui en funcionament
la nova concessió, s’ha estimat oportú proposar aquesta inclusió.
Feta aquesta exposició, tots els regidors assistents a la sessió, en aquest punt, que són deu,
manifesten la seva conformitat en la inclusió del nou punt en l’ordre del dia, per raons
d’urgència.
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

29/11/2017 Alcaldessa

Havent-se entregat, a tots els regidors de la Corporació, l’esborrany de l’acta de la sessió
plenària del dia 31 d’octubre de 2017, segons preveu l'art. 91.1 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la Sra. alcaldessa pregunta si algun
membre de la Corporació té alguna observació que fer en relació al redactat de dita acta.
Atès que no se’n formula cap, l’acta resta aprovada per unanimitat dels regidors presents a la
sessió, en el debat d’aquest punt, que són deu.
2. Eleccions autonòmiques 2017. Sorteig dels membres de les meses electorals.
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Atès que l’art. 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General,
estableix que la formació de les Meses és competència dels Ajuntament, sota supervisió de les
Juntes Electorals de Zona,
Atès, tanmateix, que aquesta mateixa disposició determina, en el seu art. 26.2 que el President i
els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones
censades en la Secció corresponent, que siguin menors de 70 anys i que sàpiguen llegir i
escriure,
Això s’entén sens perjudici que les persones escollides que tinguin més de 65 anys, puguin
manifestar la seva renúncia en el termini de 6 dies des de la corresponent notificació,

Maria Jesús Pena Navarra
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Atès, tanmateix, que el President haurà de disposar del títol de Batxillerat o el de Formació
Professional de Segon Grau o, subsidiàriament, el de Graduat Escolar o equivalent,
Atès, igualment, que l’art. 26.3, concreta que es procedeix de la mateixa manera al nomenament
de dos suplents per cadascun dels membres de la Mesa,
Atès que l’art. 27.2 de la LOREG determina que els càrrecs de President i Vocal de les Meses
Electorals són obligatoris i no poden ésser exercits per les persones que es presentin com a
candidats,
Atès, en definitiva, que d’acord amb el calendari electoral, el sorteig públic s’ha de fer entre els
dies 22 a 26 de novembre, ambdós inclosos (Art. 26.4 de la LOREG), ambdós inclosos,
Atès que, segons resulta del cens electoral, el municipi d’Alcoletge disposa d’un únic districte i
dues seccions, una de les quals amb dues meses i l’altra, amb mesa única, es procedeix a
efectuar sorteig públic entre els electors censats per tal de designar els càrrecs de president i
vocals de les tres meses electorals, d’acord amb el programa informàtic facilitat per l’Oficina
del Cens Electoral, que incorpora una aplicació per tal d’efectuar aleatòriament el sorteig dels
membre de les meses electorals, en els termes previstos per la Llei Orgànica del Règim
Electoral General, resultant el següent:
1.Districte 01.Secció 001. Mesa A.
TITULARS
Nom i cognoms
President/a:
Mireia Camps Cortassa
1er vocal:
Alexandre Clivillé Martí
2n vocal:
Roque Blasco Martínez

Núm. ordre
A0352
A0297
A0136

SUPLENTS
Nom i cognoms
1r.De President/a: Yolanda Falco Fuentes
2n. De President/a: Juana Maria Clemente Almendros
1r.De 1er vocal:
Pedro De Castro Ruiz
2n.De 1er vocal:
Maria del Roser Gras Charles
1r.De 2on vocal:
Maria del Carmen Catalan Rozas
2n. De 2on vocal:
M. Angeles Cañada Chimeno

Núm. ordre
A0414
A0289
A0265
A0569
A0267
A0232
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Atès que mitjançant Reial Decret 946/2017, de 27 d’octubre (BOE núm. 261, de 28 d’octubre
de 2017), s’han convocat eleccions al Parlament de Catalunya per al dia 21 de desembre de
2017,
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Núm. ordre
U0505
U0342
U0420

SUPLENTS
Núm. ordre
1r.De President/a:
2n.De President/a:
1r.De 1er vocal:
2n. De 1er vocal:
1r.De 2on vocal:
2n. De 2on vocal:

Nom i cognoms
Alba Drudis Carnice
Josep Francesc Colell Pons
Galo Vélez González
Alberto Manuel Fuentes Uriarte
Lidia Lolita Charles Vilalta
Manel Castan Triñaque

U0266
U0205
U0980
U0308
U0196
U0177

3. Informes d’alcaldia. Donar compte de la relació de factures.
La Sra. alcaldessa, a l’empara de la voluntat del nou equip de govern de mantenir un criteri de
transparència i màxima informació tant als regidors de l’oposició com als veïns i veïnes
d’Alcoletge, posa de relleu que en les diferents sessions plenàries es donarà compte,
específicament, dels decrets d’alcaldia que s’hagin dictat i que es refereixin a l’aprovació de
factures.
Tanmateix, es donarà trasllat, a tots els regidors del detall concret de les factures que siguin
aprovades per cadascun d’aquets decrets.
Així doncs, la Sra. alcaldessa, manifesta que – fins a la data – i en matèria d’aprovació de
factures s’han dictat els decrets següents:


Decret 254/2017, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 11, per un import total
de 104.173, 71 €.
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3.Districte 01.Secció 002. Mesa única.
TITULARS
Nom i cognoms
President/a:
Ivan López Vega
1er vocal:
Celeste Garrido Domínguez
2n vocal:
Juana Maria Guzmán del Rio

Núm. ordre
B0604
B0206
B0405
B0337
B0567
B0482

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

1r.De President/a:
2n.De President/a:
1r.De 1er vocal:
2n. De 1er vocal:
1r.De 2on vocal:
2n. De 2on vocal:

Nom i cognoms
Meritxell Vidal Camell
Roser Pascual Climent
Jerónimo Rubio Blanco
Jorge Ribera Llubes
Olga Torrelles Carrasco
Joan Satorra Rodríguez
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2.Districte 01.Secció 001. Mesa B.
TITULARS
Nom i cognoms
President/a:
Alba Pera Regue
1er vocal:
Antonio Rodríguez Montero
2n vocal:
Javier Ruiz Garcia
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D’acord amb el que preveu l’art. 42 del R. O. F. la Sra. alcaldessa dóna compte al ple dels
decrets dictats des de la darrera sessió plenària i que són els relacionats a continuació:
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Decret 252/2017. Resolució autoritzant un canvi de titularitat del nínxol núm. 116.
Decret 253/2017. Resolució autoritzant un canvi de titularitat del nínxol núm. 48. Fila
3a.
Decret 254/2017. Resolució aprovant la relació de factures del mes d’octubre de 2017.
Decret 255/2017. Resolució atorgant llicència d’obres per pavimentar terra a favor de
F.P.P.
Decret 256/2017. Resolució autoritzant la devolució de la fiança dipositada amb motiu
de l’ocupació d’espai per a viver d’empreses, a favor d’Apostroph Edicions i Propostes
Culturals.
Decret 257/2017. Resolució atorgant pròrroga de llicència d’obres (Exp. 237/2005) a
favor de Promoalda XXI, S.L.
Decret 258/2017. Resolució atorgant a la Societat de Caçadors subvenció per a la
temporada 2017.
Decret 259/2017. Resolució atorgant a favor de la Club Futbol Sala, subvenció per al
temporada 2017/2018.
Decret 260/2017. Resolució acordant la incoació d’expedient per a l’arrendament d’una
finca urbana per part de l’Ajuntament, situada a l’Av. Del Castell per adjudicació
directa.
Decret 261/2017. Resolució acordant l’aprovació de la certificació única relativa a la
construcció de 27 nínxols al cementiri municipal.
Decret 262/2017. Resolució acordant el tractament d’un vehicle abandonat. Matrícula
9018BJS.
Decret 263/2017. Resolució atorgant llicència d’obres d’usos provisionals per a la
implantació d’un camp de tir d’aire comprimit en SNU a favor de la Societat de
Caçadors d’Alcoletge.
Decret 264/2017. Resolució acordant la contractació urgent de O.M. en qualitat de TEI
a la Llar d’Infants Municipals, de forma temporal, com a reforç d’inici del curs escolar.

Pàgina 4 de 10

a5167f4f79bd4c68a40b933e2712ef4e001

4. Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Fets aquests aclariments tots els regidors resten assabentats d’aquesta relació de factures.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

El Sr. Carvajal pregunta, també, si en relació a la direcció de l’obra de la pista i vestidors serà el
tècnic municipal qui dirigirà l’obra. El Sr. Gras indica que, efectivament, serà així però també
podrà comptar amb el redactor del projecte d’instal·lacions per col·laborar en la direcció,
especialment, mentre duri l’execució de la part del seu projecte.
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El regidor Sr. Gras recorda que es van encarregar i redactar dos projectes tècnics, un de la part
d’estructures i d’instal·lacions, principalment, elaborat per l’empresa d’enginyeria Proiek i un
altre, principalment comprensiu de l’obra civil, elaborat per l’arquitecte municipal i que es el
que s’inclou en aquesta relació de factures.
La Sra. alcaldessa recorda que, en el moment d’aprovar els projectes, referents a aquesta
actuació, ja es van aprovar els dos projectes.
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El regidor Sr. Josep Carvajal pregunta sobre la factura relativa a la redacció del projecte dels
vestidors i pista esportiva presentada per l’arquitecte Sr. Castelló ja que, en una relació anterior,
hi havia una altra factura també de serveis tècnics per redacció de projectes vinculats a aquesta
actuació.
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Atès que el ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 31 d’octubre de 2017, va adoptar
l’acord relatiu a l’aprovació de l’expedient de contractació de la concessió del servei públic de
bar restaurant del pavelló i piscines municipals i del manteniment de les seves instal·lacions,
per mitjà de procediment obert, tramitació urgent, amb diversos criteris d’adjudicació,
anunciant-se la celebració de la licitació per mitjà d’edictes publicats en el tauler d’anuncis de
la Corporació, perfil del contractant i en el BOP de Lleida núm. 213, de 6 de novembre de
2017,
Atès que es va establir un termini de presentació d’ofertes de 10 dies naturals a comptar des de
la publicació en el BOP, per la qual cosa la data límit d’aquesta presentació era el dia 16 de
novembre de 2017,
Atès que, havent-se reunit la Mesa de Contractació, el dia 17 de novembre de 2017, a les 13
hores, es va determinar l’admissió dels tres aspirants que s’havien presentat en temps i forma
en aquest procediment, com serien:
Núm.
1
2
3

Licitador
SR. ADRIAN GOMEZ CRUZ
SR. RAFAEL PUIG XUCLA
SR. ALBERT ABELLA GARCIA

Data presentació / RE
16/11/17 RE 3022
16/11/17 RE 3024
16/11/17 RE 3026

Atès que s’han dut a termes les reunions de la Mesa de Contractació per a l’obertura, en acte
públic, del sobre 2, (21/11/2017) així com de la Comissió d’Experts convocada per valorar els
aspectes no valorables automàticament de les ofertes (22/11/2017) convocant-se, finalment,
reunió de la Mesa de Contractació el dia 23 de novembre de 2017, a fi i efecte d’informar del
contingut de l’informe de la Comissió d’Experts i l’obertura del sobre 3 (proposta econòmica),

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Atès que del resultat de la reunió anterior, en va resultar les conclusions següents:
a) En quant a la valoració de la Comissió d’Experts que consta en l’expedient, es dedueix
que valorat el contingut de la memòria i les millores presentades, pels licitadors, en els
termes de la clàusula 25a del plec, en resulta la següent puntuació parcial:
Núm.
1

Licitador
SR. ADRIAN GOMEZ CRUZ

MEMORIA
27

MILLORES
16,50

PUNTUACIO
43,50

2

SR. RAFAEL PUIG XUCLA

0

0

0
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5. Proposta d’adjudicació de la concessió del servei públic de bar restaurant del pavelló i
piscines municipals d’Alcoletge i del manteniment de les seves instal·lacions.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Tots els regidors presents es donen per assabentats del contingut d’aquests decrets.
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Decret 265/2017. Resolució acordant la convocatòria de la Mesa de Contractació per a
l’obertura del sobre 2 en el procediment de gestió del bar – restaurant del pavelló i
piscines municipals i manteniment de les seves instal·lacions i convocatòria de la
comissió d’experts.
Decret 266/2017. Resolució acordant el pagament del 2n termini de la subvenció a favor
de la Coral Sant Miquel Arcàngel corresponent a la temporada 2017.
Decret 267/2017. Resolució acordant l’aprovació de la modificació núm. 3 del
pressupost municipal de generació de crèdit per ingressos amb motiu de la subvenció
atorgada dins el Pla de Garantia Juvenil.
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a) Donat compte d’aquest informe i puntuació de la Comissió d’Experts i procedint-se a
l’obertura del sobre 3, proposta econòmica, en resulta el següent:
Núm.

Licitador

CÀNON
INCIAL
(€/ANY)

1

SR. ADRIAN GOMEZ CRUZ

6.000

9.000

40

2

SR. RAFAEL PUIG XUCLA
SR. ALBERT ABELLA
GARCIA

6.000

7.000

31,11

6.000

6.200

27,55

3

PROPOSTA PUNTUACIÓ

Maria Jesús Pena Navarra
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D’acord amb aquests antecedents la puntuació final obtinguda és la següent:
Núm.
1
2
3

Licitador
SR. ADRIAN GOMEZ
CRUZ
SR. RAFAEL PUIG
XUCLA
SR. ALBERT ABELLA
GARCIA

MEMÒRIA
OFERTA
+
ECONÒMICA
MILLORES

TOTAL

ORDRE

43,50

40

83, 50

1

0

31,11

31, 11

3

16,80

27,55

44, 35

2

A l’empara d’aquests antecedents la Mesa de Contractació formula proposta d’adjudicació a
favor del SR. ADRIAN GOMEZ CRUZ, amb DNI núm. 47934026W, per considerar que és
l’oferta més avantatjosa per a la Corporació. Aquesta oferta, que inclourà la proposta econòmica
i les millores valorades, serà incorporada al contracte administratiu a signar essent part essencial
del mateix,
Considerant en definitiva la urgència de l’expedient i la necessitat de procedir a la seva
adjudicació a fi i efecte que es pugui garantir una continuïtat entre la concessió fins ara vigent,
que finalitza el 31 de desembre de 2017, i l’inici de la gestió per part del nou concessionari a
partir d’aquella data, es necessari sotmetre aquest assumpte a la consideració del ple,

29/11/2017 Alcaldessa

Vistos els antecedents exposats i atès el que preveu l’art. 151, la Disposició Addicional Segona
del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP i altres
disposicions concordants la Sra. alcaldessa formula, al ple de la Corporació, la següent proposta
d’acord:
Primer.- Classificar les proposicions presentades per els licitadors, atenent la proposta portada a
terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb l’ordre decreixent següent:
Ordre

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Licitador

SR. ADRIAN GOMEZ CRUZ
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16,80

Puntuació
obtinguda

Preu cànon
anual
proposat

Millores

83, 50

9.000 €

Si
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Segon.- Adjudicar la concessió administrativa del servei públic de bar restaurant del pavelló i
piscines municipals i del manteniment de les seves instal·lacions, al licitador núm. 1. SR.
ADRIAN GOMEZ CRUZ, amb DNI núm. 47934026W, en els termes i condicions previstos a
l’oferta i a l’empara del projecte d’explotació presentat i de les millores formulades per
l’adjudicatari. Aquesta adjudicació serà per un termini de CINC (5) ANYS, a comptar des del
dia de la formalització del contracte administratiu, sens perjudici de les pròrrogues anuals
previstes en els termes de la clàusula cinquena del plec i, fins a un màxim de 10 anys.
Tercer.- Condicionar, tanmateix, l’eficàcia del que es preveu en el punt anterior al fet que el
licitador que ha presentat oferta més avantatjosa presenti, en un termini màxim de CINC (5)
DIES HÀBILS a comptar des del següent a la recepció d’aquesta notificació, que presenti la
documentació següent i que es la que s’indica en la clàusula 26.1 del plec de clàusules, com
s’indica:
 Acreditació de la personalitat jurídica i representació, si és el cas, de
conformitat amb el que es preveu en aquest plec de clàusules.
 Acreditació de la solvència econòmica financera, i tècnic professional, o
classificació, de conformitat amb el que s’exigeix en aquest plec de clàusules.
 Participació o no en grup empresarial.
 Documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, d’acord amb
l’art. 64.2 del TRLCSP.
 Acreditació de les obligacions tributàries (amb l’Estat i la Generalitat), així
com l’alta a l’IAE i de les obligacions amb la Seguretat Social.
 Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, en els termes
previstos en aquest plec, per import de 1.500 €
 Declaració responsable de no estar afectat per cap de les prohibicions de
contractar amb l’administració de les determinades a l’art. 60 del RDL 3/2011.
 Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació
corresponents. A aquests efectes la Corporació haurà d’haver comunicat
prèviament el volum d’aquestes despeses.
També caldrà que acrediti la constitució de la pòlissa de RC prevista segons la
seva oferta així com el pla de prevenció formulat pel licitadors, als efectes de
què estiguin vigents a la data d’inici de la concessió.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Quart.- En cas que no es doni compliment a aquests requeriments s’entendrà sense efectes
l’adjudicació projectada i s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a
demanar la mateixa documentació al licitador següent, en els termes del plec aprovat i d’acord
amb el TRLCSP.
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Si
No

Cinquè.- Acordar que, en cas que es presenti en temps i forma la documentació requerida en el
punt tercer d’aquest acord i es consideri per tant eficaç l’acord d’adjudicació adoptat, es
procedeixi a citar a l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de quinze dies (15) hàbils
a comptar des de la notificació d’aquest acord es formalitzi l’adjudicació per mitjà de
contracte administratiu. Tanmateix i als efectes de les previsions formalitzades en el plec en
quant al traspàs en la gestió de la concessió, es promourà que es procedeixi a la signatura el dia
31 de desembre de 2017.
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La Sra. alcaldessa explica l’evolució del procediment de licitació, amb la presentació de les
ofertes i la convocatòria de la Mesa de Contractació per a l’obertura dels sobres 2, que
contindrien les propostes subjectes a judici de valor i, també, de la comissió d’experts. Aquesta
comissió, integrada per 5 membres independents i amb capacitat per valorar les ofertes,
integrada per personal de la Diputació, de l’empresa de neteja dels edificis municipals, de la
Federació d’Hosteleria i també per persones expertes en periodisme gastronòmic, va formular
proposta de puntuació segons informe que obra en l’expedient i que consta en el proposta i,
finalment, es va procedir a l’obertura del sobre 3 resultant la puntuació final proposada.

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

29/11/2017 Secretària-Interventora

Per aquests motiu i, amb previsió que es pugui iniciar el nou servei a 1 de gener de 2018, s’ha
considerat necessari incloure aquest punt, si bé condicionat a què en el termini de 5 dies hàbils
des de la notificació de l’acord, pugui presentar tota la documentació exigida, sens perjudici
que acrediti algun impediment derivat de la gestió d’altres AAPP i, fins i tot, pugui demanar
pròrroga en aquest termini. En tot cas l’objectiu es que es pugui donar inici, a la nova
concessió, a 1 de gener de 2018.
Fets aquests aclariment i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors presents en la sessió, en aquest punt, que són onze.
6. Precs i preguntes.
En aquest punt la Sra. alcaldessa intervé per comentar que ha assistit al Consell d’Alcaldes del
Consell Comarcal i els han comunicat que ja s’ha formulat la proposta d’adjudicació del nou
servei de recollida d’escombraries, tant per al cas de porta a porta com d’illes de contenidors.
Així, doncs, la previsió del Consell Comarcal és que, si no hi ha al·legacions, en un període
d’uns sis mesos, a partir d’ara, es procedeixi a la implantació del nou sistema de recollida, tot i
que per al supòsit del porta a porta es possible que s’ajorni fins passat l’estiu, sobretot per la
temporalitat que hi ha a l’estiu, especialment en els municipis del Baix Segrià.
En aquest sentit el Sr. Carvajal pregunta que succeirà amb el tema de la deixalleria comarcal
que tenim a Alcoletge. La Sra. alcaldessa comenta que si be, actualment, es gestiona amb
personal de l’Ajuntament, ja que hi van dues persones, dos dies a la setmana; amb el nou plec
aprovat i licitat pel Consell, el tema de la deixalleria hi està inclòs.

29/11/2017 Alcaldessa

El regidor Sr. Carvajal també comenta que l’empresa PICBER està ampliant la seva fàbrica i,
per tant, planteja la necessitat que s’adoptin les mesures necessàries per evitar que es produeixin
els problemes de sorolls que es van patir temps enrere.
El Sr. Gras explica que, efectivament, l’empresa fa obres d’acord amb llicència sol·licitada. No
obstant es tracta d’ampliació no per un tema de fabricació sinó de les zones d’emmagatzematge
de pinso o sigui que, en principi, no s’han de generar problemes de sorolls, a criteri del regidor.
A continuació intervé la regidora Sra. Sara Millas per demanar en quina situació es troben,
actualment, tant el viver d’empreses com el bar del Tossal dels Morts i les previsions de futur al
respecte d’aquests equipaments.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

La Sra. alcaldessa manifesta que, en quant al viver, actualment està buit perquè les empreses
que ocupaven els espais ho han anat deixant.
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Sisè.- Acordar la notificació d’aquests acords als interessats en l’expedient en els termes
previstos a l’art. 154 i concordants del TRLCSP i donar-hi la publicitat que legalment
procedeixi.

29/11/2017 Secretària-Interventora
Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

En aquest sentit s’informa que s’han presentat un total de 10 empreses però no totes s’han
presentats mateixos lots. Així, al lot 1 (coberta) s’han presentat 7 empreses; al lot 2 (pista),
també s’han presentat 7 empreses i, al lot 3 (vestidors), s’han presentat 6 empreses. Hi ha
empreses que s’han presentat als 3 lots, però no totes. Les empreses licitadores són:
TEIXIDÓ,S.A.
ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU-MONTAJES ELÈCTRICOS PORTOLÉS,
S.L.
CONSTRUCTORA D'ALCOLETGE S.COOP. LTA.
M.J. GRUAS, S.A.
B-BIOSCA S.L.
VOLTES, S.L.U.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

29/11/2017 Alcaldessa

UTE MAENJU EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. I GRUPO TECNO-CONRAD S.L.
SERBONIU, S.L.
ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.
UTE VORACYS - PYF
La Sra. alcaldessa explica que, ara, s’haurà d’obrir el sobre 3 del lot 1, ja que en aquest cas no hi
ha millores de caire subjectiu i, també, els sobres 2 dels lots 2 i 3, on si que hi ha millores
objecte de judici de valor. Posteriorment s’hauran de fer els informes de valoració pertinents i
convocar la mesa per a l’obertura dels sobres 3 i fer les propostes definitives d’adjudicació. La
Sra. alcaldessa indica que es farà tot amb la major brevetat possible per tal que, aquesta
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Las Sra. alcaldessa explica, també, que s’ha procedit, ja, a l’obertura del sobre 1 (documentació
administrativa) relativa a les ofertes per als diferents lots de l’obra de la pista esportiva i
vestidors.
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La Sra. alcaldessa explica que aquesta publicitat externa no s’ha fet fins ara i que es valorarà per
tractar d’impulsar el viver ja que, actualment, no està ocupat. Efectivament comenta que s’haurà
de fer més difusió, ja que entén que els veïns del poble saben de la situació si es te en compte
que la plataforma e-Bando la tenen pràcticament la totalitat de les famílies. Per tant, es de
general coneixement que el viver està buit. Tanmateix no li consta que hi hagi persones que
hagin demanat informació sobre el tema del viver i l’ocupació dels seus espais. Per tant,
efectivament, s’haurà de valorar la possibilitat d’ampliar els mitjans per publicitar aquest
equipament.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

La Sra. Núria Mirada planteja la possibilitat d’informar d’aquestes situacions, especialment
sobre l’estat del viver i no únicament a través de l’eBando sinó també fer-ne publicitat a fora i,
així, ampliar-ne la difusió Així posa, com a exemple, l’IMO de Pardinyes. En aquest sentit
planteja que segurament es podrien ocupar els espais no únicament per empreses del poble, sinó
també de fora ja que si, en darrera instància, això genera feina i promou l’economia, es positiu.

Codi Segur de Validació

La Sra. alcaldessa comenta que, actualment, tampoc hi ha noves sol·licituds en quant a ocupar
els espais del viver d’empreses.

Url de validació

En quant al bar del Tossal dels Morts, la Sra. alcaldessa explica que aquest estiu passat, tot i els
intents de l’Ajuntament i que semblava que hi havia alguna persona interessada, finalment no es
va presentar ningú al concurs convocat per l’Ajuntament i va quedar desert. La Sra. alcaldessa
explica que, per al proper estiu, es tornarà a licitar.

Maria Jesús Pena Navarra

29/11/2017 Secretària-Interventora
Signatura 2 de 2

Maria Lluïsa Prat Boneta

29/11/2017 Alcaldessa
Signatura 1 de 2
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les quinze
hores i cinc minuts del dia vint-i-quatre de novembre de dos mil disset que, un cop aprovada,
serà transcrita al llibre d’actes de la Corporació, signant-se aquest esborrany per la Sra.
alcaldessa i per mi, la secretària, que ho certifico.
La secretària,
L'alcaldessa
Ma. Jesús Pena Navarra
Ma. Lluïsa Prat Boneta

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

En qualsevol cas s’està treballant per anar el més ràpid possible en el procés amb l’objectiu que
es puguin adjudicar els treballs durant el ple de final del mes de desembre.
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La Sra. alcaldessa comenta també la possibilitat que, per agilitzar el tema, alhora que es
convoqui la Mesa que ha d’obrir els sobres 2 dels lots 2 i 3, també procedeixi a l’obertura dels
sobres 3 del lot 1 i així formular, ja, una proposta d’adjudicació de la obra relativa a la coberta
que, també, es la que s’ha d’executar en primer lloc.

Url de validació

actuació, es pugui adjudicar a final del mes de desembre, al ple d’aquell mes. S’explica que hi
pot haver tres adjudicataris diferents ja que per què ho fos el mateix, per a tots els lots, hauria de
tractar-se d’una empresa que s’hagi presentat a tot i que en tots els lots formuli la millor oferta
per a l’Ajuntament.

