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ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN LA SESSI Ó 
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 14 DE JUNY DE 2013 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 3/2013 
Caràcter: pública extraordinària 
Data: 14.06.2013 
Hora de convocatòria: 20.30 
Hora d’inici: 20.30 
Hora d’acabament: 21.25 
Lloc: sala de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
Sr. Pere Torrent Martín, alcalde-president; 
Sr. Juan Itxart Romagosa, regidor; 
Sra. Ana María Poch Pujol, regidora; 
Sr. Francisco Javier Pérez Álvarez, regidor;  
Sr. Juan Cros Ferraró, regidor; 
Sra. Mònica Lladó Descamps, regidora; 
Sr. Enric Serra Planas, regidor.  
Sr. Josep Maria Oliver Clotas, regidor; 
Sr. Francisco Javier Llauró Fàbregas, regidor; 
Sr. Marcià Hernández Campos, secretari. 
 
Absents : 
Cap 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 27 de març de 2013 (Exp. núm. 86/2013). 
2. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per subministrament d’aigua 

(Exp. núm. 20/2013). Aprovació definitiva. 
3. Contractació de l’obra “Arranjament de carrers i soterrament de serveis a Vilanova de 

la Muga” per procediment obert (Exp. núm. 25/2013). Qualificació de les proposicions 
identificades per la Mesa de Contractació amb valors anormals o desproporcionats, 
classificació de les proposicions no excloses del procediment de contractació  i 
requeriment de documentació al licitador amb l’oferta més avantatjosa. 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 27 de març 2013 (Exp. núm. 86/2013)  
L’alcalde-president pregunta si hi ha alguna objecció a fer a l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària de 27 de març de 2013, distribuït amb la convocatòria. El senyor Enric Serra Planas 
manifesta que el seu grup no l’aprovarà. 
Sotmesa a votació, és aprovada amb els sis vots favorables del grup  CIU i el tres en contra 
del grup ALM.  
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2. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per subministrament d’aigua 
(Exp. núm. núm. 20/2013) Aprovació definitiva. 
 
PROPOSTA 
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 8 de febrer de 2013, va aprovar provisionalment la 
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de subministrament d’aigua. 
 
Durant el termini d’exposició al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial 
de la Província  de data 22 de febrer de  2013, s’ha presentat l’al·legació següent: 
 

1. Grup municipal Agrupació la Muga, registre d’entrada amb el núm. 308 de 1 de març de  
2013. 
 
Amb data 5 d’abril de 2013  la Secretaria-Intervenció va emetre informe sobre l’al·legació 
presentada, a la que qualifica com a  improcedent perquè no fa referència a cap aspecte 
procedimental ni de legalitat de l’expedient, si no a una petició de reunió de treball per 
debatre en profunditat  la proposta de revisió de les tarifes i la modificació de l’ordenança de 
la taxa de subministrament d’aigua.   
 
Amb data 30 d’abril de 2013 es va rebre de la Direcció General de Comerç  de la Generalitat 
de Catalunya  la resolució de la Comissió de Preus de Catalunya de data 19 d’abril de 2013, 
autoritzant les tarifes següents: 
 
Quota fixa de servei                                                       EUR/ab/trrimestre 
Ús domèstic                                                                                         8,75 
Ús industrial o provisional d’obres                                                      8,75 
 
Tarifes de subministrament                                                          EUR/m3 
Ús domèstic 
Fins a 15 m3/trimestre                                                                    0,2127 
De 16 a 45 m3/trimestre                                                                 0,2846 
Excés de 45 m3/trimestre                                                               0,9655 
Ús industrial                                                                                   0,4548 
Tarifa fuga fortuïta declarada per l’Ajuntament                            0,4548 
 
Conservació de comptadors                                               EUR/trimestre 
Ús domèstic                                                                                        
Comptador de 13-15 mm                                                                  1,99 
Comptador de 20 mm                                                                        3,33 
Ús industrial o provisional d’obres                                                    3,33 
 
Vist tot això, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta a la legislació 
aplicable, i és procedent la seva aprovació definitiva per part del Ple de l’Ajuntament, prèvia 
deliberació, d’acord amb l’article 47.1 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, per majoria simple dels membres presents. 
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ACORD 
 
Primer. Desestimar l’al·legació presentada pel grup municipal Agrupació la Muga per les raons 
adduïdes a l’informe de Secretaria-Intervenció que consta a l’expedient.  
 
Segon. Prendre en consideració la Resolució Exp. A-65/13Tarifes de subministrament 
d’aigua, de la Comissió de Preus de Catalunya, a efectes de l’adequació de la modificació de 
l’ordenança a les tarifes  autoritzades. 
 
Tercer. Aprovar definitivament la modificació de l’article 7è de l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, el qual queda redactat així: 
 

“Art. 7è. Quota tributària. 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 

Epígraf/concepte          Tarifa € 
1. Drets de connexió a la xarxa 
   1.1  Per habitatge 
   1.2 Per local o establiment d'activitats innòcues   
   1.3 Per local o establiment d'activitats sotmeses 
         a la Llei 3/1998, per cada 100 m2 o fracció  
         de local o establiment 

  
229,00 
229,00 
344,00 

2. Comptadors, tapes i armaris, conservació i tall 
de subministrament 
  2.1 Comptador de 13mm (inclou instal·lació i  
         verificació)                                                                           
  2.2 Comptador de 20mm (inclou instal·lació i     
         verificació) 
  2.3 Porta i marc PVC de 25x35 
  2.4 Porta i marc PVC 30x45 
 2.5  Porta i marc d'alumini25x35 
 2.6 Porta i marc d'alumini 30x45 
 2.7  Armari comptador 25x35 amb aixetes 
 2.8  Conservació comptador  13 mm, ús domèstic. 
Per trimestre 
 2.9  Conservació comptador 20 mm, ús domèstic. 
Per trimestre  
210 Conservació de comptador ús industrial o 
provisional d’obres. Per trimestre                                                                        
2.11  Tall de subministrament 
2.12  Comptador 13 mm electrònic  amb opció 
telelectura                                    

  
 

140,03 
 

265,44 
 

31,47 
37,27 
39,73 
51,32 
103,26 

 
1,99 

 
3,33 

 
3,33 
51,69 

 
180,14 

3. Quota fixa de servei  
Ús domèstic : 8,75 €/abonat/trimestre 
Ús industrial/ provisional obres 8,75€/ab/trimestre 
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4. Consum d'aigua. Tarifes de subministrament 
Ús Domèstic 
 Bloc 1. Per a consums inferiors o iguals a 15 
m3/trimestre                                                                   
Bloc 2. Per a consums compresos entre 16 i 45 
m3/trimestre 
Bloc 3. Per a consums superiors a 45 m3/trimestre 
 
Ús industrial 
Bloc únic 

 
 

0,2127 
 

0,2846 
 

0,9655 
 
 

0,4548 
 

El bloc de consum industrial s’aplicarà als usos industrials, comercials o de serveis prèvia 
sol·licitud, i tindrà efectes a partir del trimestre següent al de la seva concessió.  
    
    Tarifa en cas de fuga fortuïta declarada per l’Ajuntament                          0,4548”  

 
Tercer. Publicar l’acord definitiu aprovat al Butlletí Oficial de la Província, a l’efecte de la 
seva entrada en vigor.   
 
Quart. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
APROVACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada amb els sis vots a favor del grup CiU i els tres 
en contra del grup ALM. 
 
En aquest moment, abans de començar a tractar sobre l’assumpte següent, el senyor Francisco 
Javier Pérez diu que li sap greu però que ha d’assistir a una reunió del Casal d’Estiu, i 
abandona la sessió.  
 
3. Contractació de l’obra “Arranjament de carrers i soterrament de serveis a Vilanova 
de la Muga” per procediment obert (Exp. núm. 25/2013).  Classificació de les ofertes i 
requeriment de documentació. 
 
PROPOSTA  
Atès que per acord plenari  de data 8 de febrer de 2013 es va aprovar l’expedient i els Plecs de 
Clàusules Administratives Particulars per a l’adjudicació de l’obra “Arranjament de carrers i 
soterrament de serveis a Vilanova de la Muga”, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i es va procedir a autoritzar la 
despesa que suposa l’adjudicació d’aquest. 
 
Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 82/2013 de data 5 de març  de 2013 es va 
modificar el Plec de clàusules en l’apartat de classificació del contractista, la qual va ser 
ratificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 27 de març de 2013.  
 
Atès que durant el termini d’informació pública  no s’han presentat al·legacions contra el Plec 
de clàusules, segons s’acredita en l’informe de la Secretaria.  



 
. 

 

AJUNTAMENT DE PERALADA 

 

 

Plaça Gran, 7 - Tel. 53 80 06 - Fax 53 82 68 - 17491 PERALADA  

Atès que es va publicar anunci de licitació per termini de 26 dies naturals en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 11 de març de 2013, i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i en el Perfil de contractant de data 12 de març de 2013, per tal que els interessats 
presentin les seves proposicions. 
 
Atès que durant la licitació es van presentar 23 proposicions que consten en l’expedient. 
 
Atès que, constituïda la Mesa de contractació, en data 20 de maig de 2013  i després de  donar 
a conèixer el resultat de la ponderació dels criteris avaluables a través de judici de valor 
(sobre núm. 2) va obrir el Sobre núm. 3 que fa referència a l’oferta econòmica, i va valorar els 
criteris quantificables de forma automàtica mitjançant l’aplicació de les fórmules previstes al 
Plec de clàusules, i va identificar amb valors anormals o desproporcionats les proposicions  de 
les empreses següents:  
 

• Rubau Tarrés, SAU,  
• Alupu, SL,  
•Codony Multiservei, SLU 

 
Atès que tramitat per la Mesa de Contractació el procediment contradictori previst a l’article 
152 del TRLCSP, es va reunir de nou en data 10 de juny de 2013 i va proposar a l’òrgan de 
contractació que s’exclogui del procediment de contractació les tres proposicions 
identificades amb valors anormals o desproporcionats perquè, d’acord amb l’informe tècnic 
de 5 de juny de 2013 que consta a l’expedient,  no han justificat convenientment les seves 
proposicions.     
 
Vist el que disposa l’article 151.1 i 152 del  TRLCSP, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS:  
 
Primer. Qualificar com a desproporcionades o anormals les proposicions presentades per les 
empreses següents i, en conseqüència excloure-les del procediment de contractació de l’obra 
“Arranjament de carrers i soterrament de serveis a Vilanova de la Muga”. 
 

• Rubau Tarrés, SAU (Oferta núm. 10) 
• Alupu, SL (Oferta núm. 14) 
• Codony Multiservei, SLU (Oferta núm. 18) 

 
Segon. Aprovar la classificació de les proposicions admeses atenent als criteris de valoració 
previstos al Plec i d’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació, per ordre descendent, 
de la forma següent: 
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Tercer. Requerir a l’empresa DESMONTES Y CONSTRUCCIONES ROMERO, SA, com a 
licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, perquè en el termini 
màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del següent en el que rebi el requeriment, presenti la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, o autoritzi  a l’òrgan de contractació per obtenir de forma 
directa l’acreditació d’allò,  i de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 151.2 del TRLCSP. 
 
Quart. Requerir a l’empresa DESMONTES Y CONSTRUCCIONES ROMERO, SA,  perquè 
en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del següent en el que rebi el 
requeriment, constitueixi la garantia definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació 
(IVA exclòs), el que fa un import de 19.578,73 euros, d’acord amb alguna de les formes 
previstes legalment. 
 
Cinquè. Advertir a l’empresa DESMONTES Y CONSTRUCCIONES ROMERO, SA, que, 
de no complimentar-se adequadament aquests requeriments en el termini assenyalat 
s’entendrà que  retira la seva oferta. 
 

Núm. lic Empresa licitadora 
Puntuació 

sobre 2 
Puntuació 

sobre 3 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

8  
DESMONTES Y 
CONSTRUCCIONES ROMERO, SA 

18,0 62,83 80,83 

16  
EXCAVACIONS Y PINTURAS, SAU-
EPSA 

13,0 62,30 75,30 

22  
CONSTRUCCIONS NARCIS 
MATAS, SL 18,0 57,06 75,06 

1  HIDRAULICA Y OBRAS, SA 17,0 56,48 73,48 
 3 SALVADOR SERRA, SA 14,0 58,00 72,00 

17  
LAIA MARPAS CONSTRUCCIONS, 
SL 

8,0 62,77 70,77 

 21 ARGON INFORMATICA, SA 18,5 52,23 70,73 
12  ROMERO GAMERO, SA 11,0 57,85 68,85 
 13 AGLOMERATS GIRONA, SA 13,0 55,69 68,69 
 20 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL 17,5 49,64 67,14 
 5 XAVIER ALSINA, SA 11,0 54,79 65,79 
 4 SERVIÀ CANTÓ, SA 10,0 54,63 64,63 
 6 CONSTRUCCIONS RUBAU, SA 20,0 43,14 63,14 

 9 
COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, SA 

10,0 52,50 62,50 

 15 CONSTRUCCIONS GUARDIOLA, SL 12,0 49,96 61,96 

2  
PABLO BOERO OBRAS Y 
SERVICIOS INTEGRALES, SLU 

8,0 50,94 58,94 

 11 PERE BOADA COMAS, SL 8,0 50,24 58,24 
 23 OBRES PIRINAIQUES, SL 9,0 49,12 58,12 
7  PORT NARBONNE, SL 8,0 48,88 56,88 
 19 CAN PIPA, SL 9,0 46,25 55.25 
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APROVACIÓ        
Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat dels vuit membres presents. 
 


