ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 18 de juny de 2013
Horari: de 10:00 hores a 10:15 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Marc Escarré Sala, alcalde
Montserrat Riu Canudas, regidora
Jaume Oriol Grau, regidor
Natàlia Piquet Estrada, regidora
Mª Carme Frago Garriga, regidora
Alejandro Gomà Salvador, regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Francesc Canals Torrebadella, regidor

Ordre del dia:
1.- Aprovació, si escau, del compte general de l’exercici 2012
2.- Contractació Millora ambiental sistemes d’il·luminació pública, 1ª fase
3.- Sorteig permisos isards
1.- Aprovació, si escau, del compte general de l’exercici 2012
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2012, cal elaborar el compte general de l’entitat
local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament
local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de
maig de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012 s’han sotmès a l’informe
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en
data 16 d’abril de 2013. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 4535, de data 16 de maig de 2013, pel període reglamentari, s’ha
formulat una reclamació.
La comissió de comptes ha resolt desestimar l’esmentada reclamació.

Fonaments de dret
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació
amb la tramitació i el contingut,
El ple acorda per 4 vots a favor i 2 en contra del contra de la Sra. Carme Frago i el Sr.
Alejadro Gomà:
1. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2012,
que consten a l’expedient.
2. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2012, a tots els organismes estatals i autonòmics que
correspongui, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part
expositiva.
2.- Contractació Millora ambiental sistemes d’il·luminació pública, 1ª fase
Vist que es va detectar la necessitat de realitzar la contractació de l’obra Millora
ambiental de sistemes d’il·luminació pública 1a. Fase
Vist que donades les característiques del contracte es considera que el procediment
més adequat és el procediment negociat amb publicitat.
Vist que es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
Vist que es va aprovar iniciar l’expedient per la contractació referida motivant la
necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
Vist que mitjançant acord de ple es va aprovar l’ expedient i els Plecs de Clàusules
Administratives, per procediment negociat amb publicitat, així mateix es va procedir a
autoritzar la despesa que suposa l’ adjudicació del mateix, convocant la seva licitació.
Vist que es va publicar anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida
i en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació, a fi de que els interessats
poguessin presentar les seves sol·licituds de participació.
Vist que durant la licitació es van presentar les sol·licituds de participació que consten
en l’ expedient i les ofertes corresponents.
Vist que es va constituir la Mesa de contractació i una vegada comprovada la
personalitat i solvència dels sol·licitants i aplicats els criteris objectius de solvència, i es
van valorar de les ofertes, i aquesta, tenint en compte com els aspectes negociats, va
realitzar proposta d’adjudicació a favor de SIMSA.

Vist que es va requerir al licitador que va presentar la millor oferta 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, i a
més que disposa dels medis que s’ hagués compromès a dedicar o adscriure a l’
execució del contracte.
Vist que el candidat, va constituir garantia definitiva i va presentar els documents
justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’ acompanya, el Ple acorda per unanimitat:

PRIMER. Adjudicar a l’ empresa SIMSA, amb NIF. A17031659 el contracte de Millora
ambiental de sistemes d’il·luminació pública 1a fase, per procediment negociat amb
publicitat.
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l’ aplicació 2012/4/62301 del pressupost
vigent de despeses.
TERCER. Notificar l’adjudicació als candidats que no han resultat.
QUART. Notificar a SIMSA, adjudicatari del contracte, la present Resolució i citar-li per
la firma del contracte
CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant,
SISÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb el que disposa l’ article 333.3 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.

3.- Sorteig permisos isards
Queda exclòs del sorteig el Sr. Lluís Rovira Martí atès que va sortir escollit en el
sorteig de l’any anterior.
Fet el sorteig dels altres tres caçadors presentats, surten escollits:
•
•

Abel Xandri
Albert Rovira

L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
Alcalde

