ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: Extraordinari
Data: 10 de juliol de 2014
Horari: de 9:00 hores a 9:05 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Marc Escarré Sala, alcalde
Francesc Canals Torrebadella, regidor
Jaume Oriol Grau, regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Montserrat Riu Canudas, regidora
Natàlia Piquet Estrada, regidora
No assisteixen:
Mª Carme Frago Garriga, regidora
Alejandro Gomà Salvador, regidor
Ordre del dia:
1.- Contractació sistema d’interceptors lineals
ANTECEDENTS
Aquest Ajuntament necessita contractar les obres consistents en la construcció d’un
sistema d’interceptors lineals, pels carrers Cadí, Picapinyes, Esquius i sector III a la
Urbanització Port del Comte
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 37.665,25 euros i 7.909,70 d’IVA .
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment a seguir
i el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
Havent convidat a tres empreses per tal que aportin pressupost i documentació, com
són construccions Feliu de Port del Comte, SL, CAOPSA, SL i Joan Tarrés Prat, tan
sols dues empreses han presentat proposta,
FONAMENTS DE DRET
La normativa aplicable és la següent:

a) Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local.
b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei
de contractes del sector públic (TRLCSP)
c) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març
d) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui
derogat per la LCSP.
e) Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò
que no contradiguin el que disposa la LCSP.

A l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la solvència de la
persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb el TRLCSP.
Per tot això, el ple acorda per unanimitat:
Primer. Dur a terme les obres relatives a la construcció d’un sistema d’interceptors
lineals, pels carrers Cadí, Picapinyes, Esquius i sector III a la Urbanització Port del
Comte, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista CAOPSA,
SL per un import total de 44.788,36€
Segon. En la partida pressupostària 1/61000 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 45.574,95 euros.
Tercer. Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti
el pagament
Quart. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària en el termini de deu dies a
partir de la data, fent constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.»
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
Alcalde

