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ACTA DE LA SESSIÓ DEL  PLE DE L’AJUNTAMENT DE 

CERVIÀ DE LES GARRIGUES 

 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

Núm.: 03/2021 

Caràcter: extraordinari  

Data: divendres 16 d’abril de 2021 

Horari: 14.03 a 14.07  

Lloc: sala d’actes de l’Ajuntament 

 

ASSISTENTS 

Maria Mercè Rubió Carré (IxC-AM) 

Josep Ma. Moragues Perramon  (IxC-AM) 

Teresa Romeu Vallverdú (IxC-AM) 

Ramon Alentorn Gorgues (IxC-AM)  

 

 

Joan Súria Orobitg, secretari interventor 

 

ABSENTS 

Andrés Fernández Hidalgo (IxC-AM) (s’excusa) 

Sandra Martínez Azor (IxC-AM) (s’excusa) 

Ramon Alvárez Suárez (IxC-AM) (s’excusa) 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Proposta d’adjudicació del contracte de l’obra “Reforma de l’enllumenat públic de 

Cervià de les Garrigues” 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

Prèvia la convocatòria a l’efecte, assisteixen els regidors i les regidores ressenyats 

anteriorment, constituint el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió, 

assistits pel secretari interventor de l’ajuntament, senyor Joan Súria Orobitg, que dóna 

testimoni de l’acte.   
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1. Proposta d’adjudicació del contracte de l’obra “Reforma de l’enllumenat públic de 

Cervià de les Garrigues” 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA “REFORMA DE 

L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES” 

 

El Ple de la Corporació, en data 3 d’agost de 2020, va aprovar l’expedient de contractació 

pel procediment obert simplificat del contracte de l’obra “Reforma de l’enllumenat públic de 

Cervià de les Garrigues, el plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 

condicions tècniques.  

 

L’anunci de licitació es publica al perfil de contractant en data 9 de març de 2021. Finalitzat 

el termini legalment establert de 20 dies naturals han presentat proposta les següents 

empreses: 

 Muntatges Lleida SA 

 Ente Lleida SA 

 Zimax 5000 SL 

 Elecnor SA 

 Eiffagee Energía SLU 

 

La mesa de contractació, reunida en data 9 d’abril de 2021, desprès d’obrir el sobre núm. 1 i 

comprovar la documentació mínima exigida, admet totes les empreses que s’han presentat. 

Seguidament s’obre el sobre núm. 2 i d’acord amb la documentació aportada pels licitadors 

es formula la següent valoració: 
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Vista aquesta valoració, es constata que hi ha tres empreses licitadores que formulen baixa 

que supera el 15%  del preu de licitació: 

 Muntatges Lleida SA 

 Elecnor SA 

 Eiffagee Energía SLU 

 

D’acord amb la clàusula 22 del PCAP  la mesa acorda per unanimitat requerir-les per a que 

aportin la següent documentació: 

 

 Justificació de la viabilitat de l’oferta econòmica (clàusula 22 del plec de clàusules 

administratives particulars) 

 Indicar, d’acord amb l’apartat 2n del plec de condicions tècniques particulars, quins son 

els materials que es pretén instal·lar (equips de referència indicats en el projecte o equips 

equivalents). En cas d’optar per equips equivalents, caldrà aportar tota la documentació 

que s’indica en l’annex del plec de condicions tècniques particulars. 

 

De les tres empreses requerides només Muntatges Lleida SA i Eiffage Energia SLU aporten 

documentació.  

El director facultatiu de l’obra, en data 15 d’abril de 2021 examina la documentació 

aportada per Muntatges Lleida SA i Eiffage Energia SLU i emet els corresponents  informes.  

 

La mesa de contractació es reuneix novament en data 16 d’abril de 2021 i pren coneixement 

dels esmentats informes amb la següent valoració final: 

 

 La proposta presentada per Eiffage Energia SLU no aporta la documentació que 

permeti justificar que els equips tècnics proposats són equivalents als models de 

referència indicats en el projecte, i, per tant, ha de ser descartada per aquests motius. 

 

 La documentació presentada per l’empresa Muntatges Lleida SA justifica de forma 

adequada tant l’oferta econòmica com dels equips tècnics a instal·lar, i que, per tant, la 

proposta no ha de ser descartada per aquests motius. 

 

La mesa de contractació, atesa la valoració efectuada pel director facultatiu de l’obra i la 

major puntuació obtinguda aplicant els criteris objectius de valoració, acorda per unanimitat: 

 

1. Descartar de la licitació l’empresa Elecnor SA per no presentar la documentació 

requerida. 

2. Descartar de la licitació l’empresa Eiffage Energia SLU pels motius esmentats en 

l’informe tècnic. 

3. Proposar l’adjudicació del contracte a l’empresa Muntatges Lleida SA 
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Atenent la proposta de la Mesa de contractació, i d’acord amb la vigent normativa de règim 

local i de contractació, es proposa adoptar el següent 

 

ACORD: 

 

1. Adjudicar el contracte de l’obra “Reforma de l’enllumenat públic de Cervià de les 

Garrigues a l’empresa MUNTATGES LLEIDA SA per un import de 80.813,46 € + IVA, 

i acceptar la totalitat de les  millores oferides per l’empresa adjudicatària 

 

2. Notificar el present acord a totes les empreses licitadores i publicar-lo al perfil del 

contractant. 

 

3. Requerir l’empresa adjudicatària per tal que aporti la necessària documentació per a 

formalitzar el contracte 

 

4. Facultar l’alcaldessa per la signatura del contracte i tota la documentació necessària per a 

l’execució de l’obra” 

 

 

Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors 

i regidores presents. 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa aixeca la sessió, de la qual 

estenc, com a secretari, aquesta acta. 

 

El secretari interventor Vist i plau 

 L’alcaldessa 
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