
 
AJUNTAMENT DE PRADES 

 

PE 06.02.2015/Pàg. 1 

ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 02/2015 
Caràcter: extraordinària 
Data: 6 de febrer de 2015 
Horari: de 20:05 a 20:20 hores 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa (CiU) 
Eugeni Coll i Rovira, primer tinent d'alcalde (CiU) 
Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde (CiU) 
Joan Pons i Mariné, regidor (CiU) 
Maria Rosa Domènech i Lladó, regidora (PSC-PM) 
Enric Martorell i Musté, regidor (PSC-PM) 
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (PSC-PM) 
 
Actua de Secretari el Sr. Ramon Conillera i Marçal. 
 
Es reuneix, per tant, amb el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que hi assisteixen 
set regidors dels set que, de fet i de dret, componen l'Ajuntament, acomplint-se el previst en els arts. 46.2 c) 
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; i 90 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions. 
 
Declarada oberta la sessió per ordre de la Sra. Alcaldessa, es passa a tractar els assumptes inclosos a 
l'ORDRE DEL DIA. 
 
1r.- Acta de la sessió del dia 16 de gener de 2015 – Aprovació 
 
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió celebrada el dia 16 de gener de 2015, a la qual no es dóna 
lectura tota vegada que els senyors Regidors disposen d'una còpia que ha estat tramesa juntament amb la 
convocatòria, a la que els regidors donen llur conformitat. 
 
2n. Relació classificada de les proposicions presentades per a l'adjudicació del contracte d'obres 
Centre cívic, gimnàs – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
El Ple, en data 29 d'octubre de 2014, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de 
regir la contractació de l'obra Centre cívic, gimnàs, per import de 134.597,33 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 111.237,46 €, pressupost net, i 23.359,87 € en concepte d'Impost sobre el valor 
(IVA) afegit al tipus del 21% i un termini d'execució de set mesos. 
 
D'acord amb el que preveu la normativa en matèria de contractació, es va considerar que el procediment 
més adequat per a l'adjudicació és el procediment negociat sense publicitat amb mesa de negociació. 
 
En data 28 de gener de 2015 va finalitzar el termini per a la presentació d'ofertes per participar en el 
procediment negociat sense publicitat per a la contractació de l'esmentada obra. 
 
En data 30 de gener de 2015 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir la relació definitiva de 
candidats admesos i descartats, que va ser la següent: 
− Relació de candidats admesos: 

1. Construccions Prades, CB 
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− Relació de candidats definitivament descartats: 
 Cap 

 
Quant a les admeses, la Mesa de Contractació un cop finalitzada la negociació, acorda assumir-ne el 
contingut i eleva a l'òrgan de contractació la relació classificada, per ordre decreixent, de les proposicions 
presentades valorades i negociades, i que no han estat declarades desproporcionades o anormals. 
 

1. Construccions Prades, CB 100,00 punts 
 
D'acord amb aquesta relació classificada, l'empresa o licitador amb millor puntuació total és: Construccions 
Prades, CB. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Legislació aplicable:  
 
a) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de contractes del 
sector públic (TRLCSP). 
b) Llei 7/1985, de 2 d'abril de reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
c) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local 
de Catalunya (TRLMRLC). 
d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP, modificat per Reial 
Decret 300/2011, de 4 de març. 
e) Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 
 
2. De conformitat amb l'article 151 del TRLCSP, l'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi 
presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies hàbils, presenti la 
documentació acreditativa d'estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, i la d'haver constituït la garantia definitiva.  
 
3. Si en el termini assenyalat de 10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la recepció del requeriment, el 
licitador, no presenta aquesta documentació o no es justifica que s'està al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, s'entendrà que el licitador ha retirat l'oferta, amb les conseqüències 
establertes a l'article 103.1 TRLCSP.  
 
4. Un cop presentada la documentació assenyalada, i constituïda la garantia definitiva, l'òrgan de 
contractació adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de la documentació. 
 
5. L'adjudicació del contracte serà motivada i es notificarà als licitadors en el termini màxim dels 10 dies 
hàbils següents al dia en què hagi estat acordada. Simultàniament es publicarà en el perfil del contractant. 
El contingut de l'acord i notificació de l'adjudicació s'haurà d'ajustar al que disposa l'article 151.4 de la 
TRLCSP. 
 
El Ple de la Corporació, per quatre (4) vots a favor del grup de CiU i tres (3) abstencions de grup PSC-PM, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació, classificada i valorada, per ordre 
decreixent, de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades desproporcionades o 
anormals, segons la qual l'oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives aprovades al seu dia, és la presentada per l'empresa Construccions Prades, CB, pel preu de 
107.736,46 € i 22.624,66 € d'IVA, i una vegada complerta la negociació conforme als articles 169 i 178 
TRLCSP. 
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Relació classificada de les ofertes no declarades desproporcionades o anormals: 
 
1a. Construccions Prades, CB 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució i requerir a l'empresa Construccions Prades, CB perquè, en el termini 
màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció de la notificació, presenti la documentació 
acreditativa de la possessió i validesa dels documents exigits en l'article 146.1 del TRLCSP, aporti els 
certificats d'estar al corrent de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries i acrediti 
que ha constituït la garantia definitiva per un import de 5.386,82 €.  
 
Tercer.- Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l'anterior requeriment en el 
termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat l'oferta, amb les conseqüències establertes a l'article 
103.1 TRLCSP. 
 
Acabats tots els punts de l'ordre del dia, la presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
El secretari Vist i plau 
 L'alcaldessa 
 
 
 
 
Ramon Conillera i Marçal Lídia Bargas i Musoy 
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