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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 
21 D’OCTUBRE DE 2010 

  
 

 
MEMBRES ASSISTENTS 
 
Alcalde President  Sr. Jaume Serarols Beltran 

 
1er. Tinent d’Alcalde Sr. Alfons Parcerisas Rosanas 
2n. Tinent d’Alcalde Sr. David Fàbrega Casellas 
3er. Tinent d’Alcalde Sr. Carles Soler Serra 
Regidor Sr. Josep A. Moya Membrive 
Regidor Sr. Agustí Lleyda Basiana 
Regidor Sr. Ernest Sánchez Molina 
Regidora Sra. Eva Juvert i Vila 
Regidora Sra. Montserrat Barea Prados 
  
Secretària interventora  Sra. Rosa M. Vilà Pallerola 

 
 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 18,30 hores de la data assenyalada es 
reuneixen, en primera convocatòria, els membres del Ple Municipal que s’indiquen, sota la 
presidència de l’alcalde, i assistits per la secretària de la Corporació, als efectes de celebrar  
sessió ordinària amb el següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

ÚNIC.-  Adjudicació del projecte Complementari d’ Urbanització de Canet de Fals, 2a. fase. 
 
Comprovat el quòrum d’assistència per a una vàlida celebració del ple el President disposa l’inici 
de la sessió. 
 
1. ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE COMPLEMENTARI D’URBANITZACIÓ DE CANET DE 

FALS, 2a FASE. 
 

Vist  que l’Alcaldia, en data 15 d’octubre de 2010, ha emès la següent proposta d’acord: 
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“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en data 8 de juliol de 2010, va aprovar l’expedient de 
contractació, declarat urgent, i el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació 
del contracte d’obres per a l’execució del “Projecte complementari d’urbanització de Canet de 
Fals, 2a fase”, amb un pressupost de licitació de 226.237,29 euros, IVA exclòs, a adjudicar 
mitjançant el procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació,  
Vist que el Plec de clàusules administratives particulars, es va sotmetre a exposició pública per 
un termini de 10 dies, sense que es presentés cap al·legació, 
Vist que la Mesa de Contractació, en data 8 d’octubre de 2010, va formular proposta 
d’adjudicació provisional del contracte per a l’execució del “Projecte complementari 
d’urbanització de Canet de Fals, 2a fase”, a favor de l’empresa BAGESCON 2002, S.L., per 
l’import de 191.170,51 € iva exclòs, 
Atès allò que determina l’art. 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic,  
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar provisionalment el contracte d’obres per a l’execució del “Projecte 
complementari d’urbanització de Canet de Fals, 2a fase”, a l’empresa BAGESCON 2002, S.L. 
per un import de 191.170,51 € iva exclòs. 
Segon.- Requerir a l’adjudicatari que aporti la documentació que s’indica a continuació en el 
termini de 15 dies hàbils, als efectes d’elevar l’adjudicació provisional a definitiva: 

- Certificació d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

- Resguard de la garantia definitiva, que queda xifrada en 9.558,53 €. 
Tercer.- Establir que l’adjudicació definitiva del contracte serà acordada per Resolució d’Alcaldia, 
que haurà de ser ratificada per acord del Ple de l’Ajuntament”. 
 
S’ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta d’acord transcrita en la part expositiva del 
present acord. 
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 VOTACIÓ:  El present acord ha estat aprovat per cinc vots favorables dels senyors Jaume 
Serarols, Alfons Parcerisas, Carles Soler, David Fàbrega i Montserrat Barea (PSC), i quatre en 
contra del senyors Agustí Lleyda, Ernest Sánchez, Eva Juvert (ERC) i Josep A Moya (CIU), 
 
INTERVENCIONS:  
El Sr. Sánchez demana si els tècnics han elaborat un document tècnic on es relacionin les 
prioritats d’arranjaments que es poden incloure en aquest projecte. El Sr. Parcerisas diu que el 
facilitarà. 
El Sr. Sánchez demana un document subscrit pels tècnics integrants de la comissió d’experts on 
hi consti el detall i criteris de les valoracions atorgades a la propostes presentades per les 
empreses. 
El Sr. Parcerisas diu que la puntuació numèrica efectuada pels tècnics és suficient com a 
valoració global i que el detall donaria facilitats a l’hora de presentar impugnació per les 
empreses. Afegeix que s’ofereix la possibilitat de que els tècnics donin  les explicacions 
oportunes de les valoracions efectuades. 
El Sr. Lleyda reitera la necessitat de la constància per escrit de l’informe tècnic indicat i justifica el 
vot en contra del seu grup per la manca d’aquest document. 
El Sr. Moya demana que en el proper ple ordinari s’aporti l’informe de l’arquitecte municipal 
sol·licitat en el ple anterior respecte la previsió de bústies i tendals en el projecte de la plaça Pla 
de la Vila.    
 
 

Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 19,45 hores del dia 21 
d’octubre  de 2010  i per que quedi constància del que s’ha tractat i dels acords adoptats s’estén 
la present acta que jo, la Secretària, CERTIFICO. 
 
Vist-i-plau  
L’Alcalde  
 
 
Jaume Serarols Beltran 
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