ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 29 de març de 2017
Horari: de 19:30 hores a 19:40
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Joan Ruiz Sole, Regidor
Abel Xandri Company, Regidor
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Ricard Devés Penades, Regidor
Santi Quiroga Irla, Regidor
Ordre del dia
1.- Aprovació inicial Pla Especial de la finca Casabella
2.- Conveni Consell Comarcal de la Cerdanya
3.- Contractació recollida de residus sòlids urbans
4.- Sol·licitud subvenció ACA
5.- Sol·licitud d’alta al servei e-SET
1.- Aprovació inicial Pla Especial de la finca Casabella
Vist el projecte de Pla Especial Urbanístic relatiu a l'àmbit de Casabella – Cal
Calot i la finalitat del qual és implantar una granja d’ovelles, realitzar rompudes amb
finalitat agropecuària i rehabilitar la casa de Cal Calot amb finalitat de turisme rural,
presentat per Lluís Pellicer Canudas
Vist l'informe de Secretaria i l'informe dels Serveis Tècnics Municipals, i de
conformitat amb l'article 85 del Text Refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local,
L’alcalde resolt i el Ple acorda, per unanimitat:

PRIMER. Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic relatiu a l'àmbit de
Casabella – Cal Calot i la finalitat del qual és implantar una granja d’ovelles, realitzar
rompudes amb finalitat agropecuària i rehabilitar la casa de Cal Calot amb finalitat de
turisme rural , redactat i formulat per Antoni Puig Castells i Montse Escorsell Folch en
els termes que obren en l'expedient.
SEGON. Obrir un període d'informació pública durant un mes, mitjançant anunci
en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i
s'anunciarà, a més, a al diari la Manyana, estant a la disposició dels interessats a la seu
electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://comapedra.cat.
TERCER. Sol·licitar els informes als organismes afectats per raó de les seves
competències sectorials que encara no constin a l’expedient, els quals han d'emetre-ho
en el termini d'un mes, tret que una disposició autoritzi un termini més llarg.
QUART. Remetre les al·legacions presentades, conclosa la informació pública,
als Serveis Tècnics per al seu informe.
2.- Conveni Consell Comarcal de la Cerdanya
L’Ajuntament de la Coma i la Pedra i el Consell Comarcal de la Cerdanya van signar
un conveni d’encàrrec de gestió de la licitació dels permisos de caça de la categoria de
propietari de la Reserva Nacional de caça del Cadí, d’acord amb les condicions
establertes al conveni tipus de col·laboració.
El pacte quart del conveni que parla de la vigència diu:
“Aquest conveni serà vigent a partir de la data de signatura i fins al compliment de les
obligacions establertes en aquest conveni.
La vigència d’aquest conveni podrà ser prorrogada, un cop arribada a la data de
finalització, per períodes anuals fins un màxim de quatre, sempre i quan no es demani
la seva rescissió per alguna de les parts.”
La realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència
dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser
encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa
administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els
mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.
L’encàrrec de l’Ajuntament al Consell Comarcal de la Cerdanya es fonamenta per
raons d’eficàcia, ja que es realitzarà de forma conjunta la licitació dels permisos de
caça de la categoria de propietari de la Reserva Nacional de Caça del Cadí.
El Ple acorda, per unanimitat:

Primer.- Aprovar una primera pròrroga del conveni d’encàrrec de gestió de la licitació
dels permisos de caça de la categoria de propietari de la Reserva Nacional de caça del
Cadí.
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Cerdanya
Tercer.- Facultar al president per la signatura dels documents necessaris per a
l’execució del present acord.
3.- Contractació recollida de residus sòlids urbans
ANTECEDENTS
Per acord del Ple, en data 10 de gener de 2017 es va aprovar l’expedient de
contractació del servei de recollida dels residus sòlids urbans, transport i dipòsit a
l’abocador comarcal mitjançant procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació, es
varen aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
que han de regir la contractació i s’acorda publicar anunci de licitació al Butlletí Oficial
de la Província i al Perfil de contractant.
En data 24 de febrer de 2017 es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida,
núm.39 l’anunci de licitació per un termini de 15 dies.
Dins del termini de licitació es varen als següents interessats:
1. CAOPSA, SL
2. Jaume Oro, SL
Comprovada la documentació administrativa per l’òrgan de contractació es va acordar:
Admetre als següents licitadors:
1. CAOPSA, SL
2. Jaume Oro, SL
La mesa de contractació es reuneix en data 28 de març de 2017 per la valoració de les
ofertes contingudes en el sobre 2
La mesa proposa aixecar a l’òrgan de contractació relació de les ofertes classificades
per ordre decreixent:
Ordre
1
2

LICITADOR
CAOPSA, SL
Jaume Oro SL

Puntuació
27 punts
7,56 punts

En data 28 de març de 2017, s’aprova la relació classificada de les ofertes i es
requereix al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa,
CAOPSA, SL, perquè presenti la documentació justificativa de conformitat amb l’art.
146.4 del TRLCSP.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
-

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en
tot allò que no contradigui a la LCSP
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Per tot l’exposat, el ple acorda per unanimitat:
Primer. Adjudicar el contracte del servei de recollida dels residus sòlids urbans,
transport i dipòsit a l’abocador comarcal, a l'empresa CAOPSA, SL, amb NIF
B25048323, per import anual de 37.400 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 34.000€, pressupost net, i 3.400 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 10%, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i
tècniques aprovats, exposant seguidament les característiques i avantatges de les
ofertes dels adjudicataris que n’han determinat la selecció:
Criteris
Oferta econòmica
Ampliació termini de garantia
Neteja de contenidors

CAOPSA, SL
20 punts
3 punts
4 punts
27 punts

Jaume Oro SL
0,56 punts
3 punts
4 punts
7,56 punts

Segon.- Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en el
procés de contractació, amb indicació dels recursos procedents.

Quart.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix 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.
4.- Sol·licitud subvenció ACA
Vista la resolució TES/430/2017, per la qual es fa publica la convocatòria de
subvencions per a la realització d’invercions per a l’execució d’actuacions en alta
El Ple acorda, per unanimitat:
1.- Sol·licitar una subvenció per portar a terme l’abastament d’aigua al nucli de la
Pedra
2n.- Facultar l’alcalde per tan àmpliament com calgui menester per dur a terme aquest
acord.
5.- Sol·licitud d’alta al servei e-SET
Vist el sistema de treball i de gestió comú desenvolupat pel consorci AOC
El ple acorda per unanimitat
Primer.- Declarar que l’ens coneix les condicions de prestació del servei e-SET i que
compleix actualment amb els requisits mínims exigits a l’Annex 1 de les mateixes per a
poder-lo sol·licitar.
Segon.- Acceptar els següents compromisos que es deriven de l’adopció del servei eSET:
a) Adoptar íntegrament el model de treball e-SET
b) Nomenar formalment un Cap de Projecte intern i un responsable Polític del
projecte
c) Fer una sessió de presentació del projecte a la totalitat de la plantilla amb
presència de l’equip de govern i els responsables del servei e-SET
d) Convalidar mitjançant acord dels òrgans competents els protocols de
funcionament que es derivin de la implantació del model
e) L’organització establirà els mecanismes necessaris perquè les sessions de
formació hi pugui assistir la totalitat de les persones implicades per la
implantació del servei sense interrupcions
f) Respectar els cronogrames de sessions de desplegament consensuats
prèviament
g) Adquirir el material mínim establert en el manual avançat en el desplegament
h) Desplegar una campanya ciutadana amb els mitjans que disposi l’ens

Tercer.- Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del
servei e-SET per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu
electrònica
Quart.- Sol·licitar al Consorci AOC l’alta al Servei e-SET
Cinquè.-Sol·licitar a la Diputació de Lleida la subvenció del cost del servei
Sisè .- Habilitar al Consorci AOC coma encarregat del tractament de les dades de
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present
sol·licitud
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta acta
La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

