
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 2 de desembre de 2014 
 
Essent les 13:00 hores, es reuneixen en la Sala d’Actes de l’Ajuntament, el Ple de la Corporació en 
sessió extraordinària, prèviament convocada, sota la presidència de l’alcalde, senyor Josep M. 
Masagué Guillaumet, assistit pel secretari de la Corporació, senyor Jaume Escolà i Montané, que 
dóna fe de l’acte, i amb la presència dels regidors  
 
Sr. Joan Carles Curià Martínez 
Sra. Montserrat Miret Riasol 
Sr. Fausto Torres Ramírez 
Sr. Jaume Farrús Trepat. 
 
Excusa la seva absència el Sr. Antonio Torres Canut i el Sr. Antonio Pedrol Francés. 
 
 
Una vegada verificada pel secretari la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix 
l’assistència mínima d’un terç del número legal de membres, i prèvia convocatòria realitzada amb 
l’antelació reglamentària establerta al Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
l’alcalde-president obre la sessió i es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia següents 
 
 
Primer.- Proposta d’aprovació de la relació classificada de les proposicions presentades 
per a l’adjudicació de l’obra “Pavimentació i instal.lacions del carrer les Voltes, 
Torregandos i Sant Francesc de Camarasa”. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en data 29 de setembre de 2014, 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 “Pavimentació i instal.lacions del carrer les Voltes, Torregandos i Sant Francesc de 
Camarasa” per l’import de 203.301,37 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
168.017,66 € de pressupost net i 35.283,71 € d’IVA al tipus del 21%. 
 
En data 17 de novembre de 2014 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes per 
participar en el procediment obert, essent admeses totes les propostes. 
 
En data 28 de novembre de 2014 es va reunir la Mesa de Contractació i va elevar a l’òrgan de 
contractació la relació classificada i valorada, per ordre decreixent, de les ofertes presentades, i 
que no han estat declarades desproporcionades o anormals, d’acord amb l’informe del tècnic 
municipal emés en data 27 de novembre de 2014 i incorporat a l’expedient. 
 
D’acord amb  aquesta relació classificada, l’empresa amb millor puntuació total és Natur Grup 
Integral, SL. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació, classificada i valorada, per 
ordre decreixent, de les ofertes presentades i valorades, segons la qual l’oferta que ha obtingut 
la millor puntuació, amb subjecció al plec de clàusules administratives aprovat és la presentada 
per l’empresa Natur Grup Integral, SL pel preu de 134.750,16 € i 28.297,53 € d’IVA. 



 
Relació classificada de les ofertes: 
 
 Oferta ec. Millores Garantia Sobre C TOTAL 
Natur Grup Integral, SL 40 30 5 25 100
Obra Civil Nadal , SLU 30,9 30 3 21 84,9
Cobra Instalaciones y Servicios, SA 28,5 30 5 17 80,5
Garrofé Roca, SA 22 30 4 16 72
Ribalta i Fills, SA 4,4 30 5 25 64,4
Voltes, SLU 0 10 2 21 33
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Natur Grup Integral, SL perquè en el termini màxim 
de 10 dies hàbils, comptats des de la recepció de la notificació, presenti la documentació 
acreditativa de la possessió i validesa dels documents exigits en l’art. 146.1 del TRLCSP, aporti 
els certificats d’estar al corrent de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions 
tributàries, o l’autorització a l’òrgan de contractació per a la seva obtenció directa, i acrediti que 
ha constituït la garantia definitiva per un import de 6.737,51 € corresponent al 5% de l’import 
ofertat. 
 
Tercer.- Fer l’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’art. 103.1 del TRLCSP, i en tal cas, es procedirà a demanar la 
mateixa documentació al següent licitador, per ordre de classificació.  
 
Quart.- Publicar aquest acord en el Perfil del contractant i en el tauler d’anuncis municipal. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Segon.- Proposta d’aprovació inicial del projecte de l’obra titulada “Projecte de millora 
de l’accés al Centre de recerca, formació i divulgació Apícola Montroig, des de la 
carretera C13, pk 44 en el terme municipal de Camarasa” 
 
Vista la necessitat de l’Ajuntament de Camarasa de portar a terme les obres titulades “Projecte 
de millora de l’accés al Centre de recerca, formació i divulgació Apícola Montroig, des de la 
carretera C13, pk 44 en el terme municipal de Camarasa”, projecte redactat pel senyor Joan 
Piulats Cau, enginyer de camins, canals i ports,  en reposta al requeriment del Servei de 
Carreteres de Lleida,  del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals han examinat i informat favorablement el projecte i l’estudi 
bàsic de seguretat i salut corresponent. 
 
D’acord amb l’establert a l’article 235.2 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 37 i 38 de Decret 179/95, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres “Projecte de millora de l’accés al Centre de 
recerca, formació i divulgació Apícola Montroig, des de la carretera C13, pk 44 en el terme 
municipal de Camarasa”, el pressupost de la qual ascendeix a la quantitat de 18.708,06  EUR 
més 3.928,69 EUR d’IVA  

 



Segon.-  Sotmetre el projecte d’obres a informació pública pel període de trenta dies mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el taulell d’anuncis i web de 
l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Publicar al BOP l’acord inicial elevat a definitiu. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 13:20 hores, i perquè hi hagi 
constatació del que s’hi ha tractat estenc aquesta acta amb el vist i plau del senyor alcalde i que 
certifico amb la meva signatura, en dono fe. 
 
L’alcalde      El secretari 
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Masagué Guillaumet    Jaume Escolà i Montané 
 


