
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE  CAMARASA . 
 
 
Assistents: 
 
Sr. Josep Vendrell Rebert, alcalde 
Sr. Fausto Torres Ramírez, regidor 
Sr. Carles Palomes Brusau, regidor 
Sr. Antonio Pedrol Francés, regidor 
Sr. Jaume Escolà i Montané, secretari 
 
 
Excusen la seva absència els senyors Jaume Farrús Trepat, Roc Campo Martínez i Josep M. 
Masagué Guillaumet. 
 
 
Data:  7 d’abril de 2011 
Començament:  21:00 hores 
Acabament:  21:15 hores 
 
 
S'obre la sessió i declarada pública per la presidència es procedeix a conèixer els assumptes 
inclosos a l'ordre del dia. 
 
 
Primer.- Proposta d’adjudicació de l’obra titulada “Centre de Recerca, Formació i 
Divulgació Apícola Montroig de Camarasa”. 
 
Atesa la necessitat urgent d’aquest Ajuntament de realitzar les obres consistents en la 
construcció del Centre de Recerca, Formació i Divulgació Apícola “Montroig” de Camarasa. 
 
Vist que el projecte per a l’execució de l’obra esmentada redactat per l’arquitecte Lluís De la 
Fuente Pascual, ascendeix a la quantitat de 312.500 EUR i 56.250 EUR d’IVA (368.750 EUR) i 
aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament.  
 
Ateses les característiques de l’obra es considera que el procediment més adequat és el de 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, 
d’acord amb allò que disposa l’article 141 a 145 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic. 
 
Vist l’informe d’intervenció, de data 15 de febrer de 2011, on s’estableix que el pressupost 
d’aquesta obra suposa el 42,76% en relació als recursos ordinaris del pressupost vigent i s’ha 
realitzat l’oportuna retenció de crèdit a l’aplicació pressupostària 33 627 01 del pressupost de 
l’exercici 2011. 
 
Atès que en data 16 de febrer de 2011 s’ha emès informe de secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir, i vist que de conformitat amb el mateix l’òrgan competent 
per aprovar i adjudicar el contracte és el Ple de l’Ajuntament perquè l’import del contracte 
ascendeix a la quantitat de 312.500 EUR i 56.250 EUR d’IVA, i per tant, supera el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que en data 16 de febrer de 2011 es va emetre informe favorable pels serveis tècnics 
municipals, es redactà i incorporà a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars 
que han de regir l’adjudicació del contracte. 



 
Vist que en data 22 de febrer de 2011 es va aprovar l’expedient de contractació i el plec de 
clàusules administratives particulars, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a la contractació de l’obra titulada “Centre de 
Recerca, Formació i Divulgació Apícola Montroig de Camarasa” i amb caràcter urgent. 
 
Atès que en dates 28 de febrer i 3 de març de 2011 es va publicar l’anunci de licitació en el 
DOGC núm. 5827 i en el BOP de Lleida núm. 31, respectivament, i en el tauler d’anuncis i en el 
Perfil del contractant de l’Ajuntament, amb la finalitat que els interessats presentessin les seves 
proposicions. 
 
Vist que durant la licitació que finalitzà el dia 16 de març de 2011 es van presentar 21 
propostes que consten a l’expedient. 
 
Atès que en data 21 de març de 2011 es va constituir la Mesa de contractació per obrir les 
pliques i propostes presentades.  
 
Vist l’informe de valoració tècnica, de data 24 de març de 2011, la Mesa de Contractació, 
novament reunida en data 25 de març de 2011 va realitzar la proposta d’adjudicar la 
contractació de l’obra a l’empresa Germans Escolà i Olives, SL per haver presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 
  
Atès que en data 25 de març de 2011 es va requerir al licitador Germans Escolà i Olives, SL 
perquè presentés la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constituís la garantia definitiva. 
 
Vist que en data 4 d’abril de 2011 el licitador ha constituït la garantia definitiva per import de 
18.437,50 EUR i ha presentat els documents justificatius exigits. 
 
Examinada la documentació presentada, atès l’informe de secretaria,  i d’acord amb l’establert 
a l’article 135.4 i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte d’execució de l’obra titulada “Centre de Recerca, Formació i 
Divulgació Apícola Montroig de Camarasa” a l’empresa Germans Escolà i Olives, SL per haver 
estat l’oferta econòmicament més avantatjosa de la licitació i pel preu de 312.500 EUR i 56.250 
EUR d’IVA.  
 
Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33 627 01 del pressupost 
de l’exercici 2011. 
 
Tercer.- Notificar l’adjudicació definitiva a tots els licitadors que no han resultat adjudicataris i 
autoritzar la devolució de la garantia provisional per aquests prestada. 
 
Quart.- Notificar a l’empresa Germans Escolà i Olives, SL adjudicatària del contracte el present 
acord i citar-la per la signatura del contracte. 
 
Cinquè.- Formalitzat el contracte el contractista ha de presentar el Pla de Seguretat i Salut de 
l’obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del projecte per a la seva aprovació per 
l’Ajuntament amb informe previ del coordinador de Seguretat i Salut i la posterior comunicació a 
l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’acta de replantejament i inici de l’obra. 
 



Sisè.- Publicar l’adjudicació i formalització del contracte mitjançant anunci en el BOP de Lleida, 
en el DOGC, en el Perfil del contractant i en el tauler d’anuncis municipal. 
 
Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de contractes del sector públic, 
de conformitat amb allò que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic. 
 
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
Es clou la sessió i perquè hi hagi constatació del que s’hi ha tractat estenc aquesta acta que 
certifico amb la meva signatura. 
 


