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ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA MUNICIPAL
CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA 10 DE MARÇ DE 2020.
Identificació de la sessió:
Núm.: 3/2020
Caràcter: extraordinària
Data: dimarts, 10 de març de 2020.
Horari: de les 21:00 a les 21:15 hores
Lloc: Sala de Plens
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial d’Arbeca, a 10 de març de 2020, a les
21:00h, es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, sota la
presidència del Sr. Alcalde, Sr. Sergi Pelegrí Perera, per celebrar la sessió
extraordinària del Ple de la Corporació, en primera convocatòria.
ALCALDE:

Il·lm. Sr. Sergi Pelegrí Perera.

REGIDORS:

Sra. Anaïs Egea Grimau
Sr. Francesc Roset Sans
Sr. Jordi Perera Vall
Sra. Maria Teresa Mas Mir
Sr. Joan Miquel Simó Falcó
Sr. Francesc Xavier Perelló Miret
Sr. Ramon Solé Moyà
Sra. Cristina Teixidó Pelegrí
Sra. Ramona Barrufet Santacana
Sr. Albert López Nadal

SECRETARI:

Sr. Vladimir Miquel Perelló

ABSENTS:

Cap

Es reuneix, per tant, el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja
que hi assisteixen els onze regidors que, de fet i de dret, composen la Corporació,
acomplint-se el previst en els art. 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.
El Sr. Batlle dóna la benvinguda als regidors de la Corporació, al públic assistent i
al que ens escolta a través de ràdio Arbeca.
Tot seguit es passen a tractar els assumptes que composen l’ordre de dia:
1. Proposta d’adjudicació del contracte de l’obra “Renovació i Millora de les
Piscines Municipals d’Arbeca” mitjançant procediment obert simplificat.
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I.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA “RENOVACIÓ I
MILLORA DE LES PISCINES MUNICIPALS D’ARBECA” MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT.
El Ple de l’Ajuntament de data 24 de gener de 2020 es va aprovar l’inici de
l’expedient de contractació de l’obra “Renovació i millora de les piscines municipals
d’Arbeca” i el corresponent plec de clàusules administratives particulars.
El projecte executiu de l’obra va ser aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament de
data 30 de desembre de 2019, es va sotmetre a informació pública al BOP núm. 3
de 7 de gener de 2020 i al DOGC núm. 8038 de 9 de gener de 2020, durant el
termini d’exposició pública no es va presentar cap al·legació, restant aprovat
definitivament.
En data 1 de febrer de 2020 el publica al perfil del contractant l’anunci de licitació
de l’obra, havent-se presentat dins el termini les següents empreses:
1. GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, SL.
 Data entrada: 20/02/2020
 Registre d’entrada: ENTRA-2020-322
2. GARROFÉ, SAU
 Data entrada: 21/02/2020
 Registre d’entrada: ENTRA-2020-327
En data 25 de febrer es va reunir la Mesa de Contractació als efectes de la seva
constitució i el dia 26, en nova sessió de la mesa, es va procedir a l’obertura del
sobre únic, en format electrònic, acte en el qual la mesa formula proposta
d’adjudicació al ple de la Corporació de l’empresa que ha obtingut la millor
puntuació en el concurs, concretament l’empresa GALITEC DESARROLLOS
TECNOLOGICOS, SL, amb el següent detall resum de puntuació:
EMPRESA
1 GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, SL
2 GARROFÉ, SAU

TOTAL PUNTUACIÓ
5,00
4,51

Resta pendent de presentació per part de l’empresa proposada com a adjudicatària
de la documentació que determina l’article 159.4.4t de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, previ requeriment per seu electrònica
de data 2 de març de 2020.
Examinada la documentació que incorpora l’expedient, vist l’informe de Secretaria i,
atenent al seu advertiment respecte la documentació requerida al proposat
adjudicatari, de conformitat de conformitat amb l’establert a la Disposició Addicional
Segona de la Llei 9/2017, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014, es proposa al Ple de la Corporació, es proposa l’adopció dels
següents acords:

Ajuntament d’Arbeca
Les Garrigues
Actes Plenàries

Primer.- Adjudicar el contracte administratiu per a l’execució de l’obra “Renovació i
millora de les piscines municipals d’Arbeca” en les condicions que figuren a la seva
oferta i les que es detallen als plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques, a l’empresa GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS,
SL.
Segon.- Disposar de la despesa corresponent al Pressupost de despeses vigent, i
d’acord amb l’informe d’Intervenció de data 27 de gener de 2020, dins l’aplicació
pressupostària 632.01.342.
Tercer.- Publicar l’anunci d’adjudicació al Perfil del Contractant en un termini de 15
dies.
Quart.- Designar com a responsable del contracte l’arquitecte redactor del projecte i
director facultatiu de les obres, Joan Sedó Solé, de conformitat amb l’article 237 a
246 de la LCSP.
Cinquè.- Notificar aquest acord al licitador que no ha resultat adjudicatari.
Sisè.- Notificar a l’adjudicatari del contracte el present acord i citar-lo per a la
signatura del contracte que no podrà demorar-se més enllà de quinze dies des de
l’adopció d’aquest acord.
Setè.- Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Vuitè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques
del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament
amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Novè.- Condicionar l’efectivitat d’aquests acords a la presentació per part de
l’empresa adjudicatària de la documentació requerida prevista a l’article 159.4.4t de
la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Prèviament a la votació el Sr. Alcalde explica el contingut d’aquesta proposta i tot el
procediment de licitació de l’obra.
Seguidament el regidor portaveu del grup CxA–CP, Sr. Joan Simó, comenta que va
assistir a les reunions de la Mesa de contractació i va poder observar el correcte
funcionament del procés de licitació.
Seguidament es sotmet a votació la proposta la qual resta aprovada per unanimitat
dels membres de la Corporació (5 vots a favor del grup EA-AM, 4 vots a favor del
grup CxA–CP i 2 vots a favor del grup JxCAT–Junts).
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I no havent més assumptes per tractar, essent un quart de deu de la nit del dia indicat
a l’encapçalament, l’Alcalde aixecà la sessió de la que, per a constància i validesa de
tot quant s’informà, o acordà, si de cas, estenc en aquesta acta.
El Secretari

Vist i Plau

L’Alcalde
Sergi Pelegrí Perera

