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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/2  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Extraordinària urgent 

Motiu: «Adjudicació obres museu» 

Data  29 / de gener / 2020  

Durada  Des de les 12:00 fins a les 13:30 hores  

Lloc  Sala de Juntes de l'Ajuntament  

Presidida per  Joan Carles Garcia Guillamon  

Secretari  Lídia Cabrero Abad  

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

46574177M Emmanuelle Samper Ortiz SÍ 

78078115S Joan Carles Garcia Guillamon SÍ 

43729252L Jordi Armengol Deza SÍ 

47680765V Margaret Ojeda Ibars SÍ 

78078113J Maria Carmen Parra Silvestre SÍ 

40889751Y Maria Rosa Gracia Mas SÍ 

  

  

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 

sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 
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A) PART RESOLUTIVA  

  

Aprovació urgència de la sessió 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

1.- Aprovació de la urgència de la sessió. 

 

Vist que s'ha convocat per part de l'Alcaldia la Junta de Govern Local de forma 

extraordinària i urgent, justificat per la urgència del tema a tractar respecte a 

l'adjudicació de les obres de Millora del Museu d'Alfarràs, que han d'adjudicar-se 

abans del 31 de gener de 202, es sotmet a votació la urgència que s'aprova per majoria 

amb el vot a favor de tots els membres que legalment composen la Junta de Govern 

Local. 

  

  

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

No hi ha acord Motiu: Ampliar documentació 

Vist que per part de Secretaria no s'ha pogut finalitzar amb la redacció de l'acta de la 

sessió anterior es posposa el present acord a la convocatòria de la propera sessió de la 

Junta de Govern Local. 

  

Aprovació de factures 

No hi ha acord Motiu: Ampliar documentació 

Vist que per part de Secretaria no s'ha pogut finalitzar amb els llistat i preparació de 

les factures corresponents a l'aprovació en aquesta Junta per la convoctòria urgent es 

posposa el present acord a la convocatòria de la propera sessió de la Junta de Govern 

Local. 

  

Expedient 79/2019.- Adjudicació de les obres de reforma interior d'edifici per a 

Museu d'Alfarràs 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 79/2018 

Data: 29 de gener de 2020 
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Assumpte: Adjudicació de les obres del Projecte bàsic i d'execució de reforma 

interior d'edifici per a museu d'Alfarràs a adjudicar per procediment obert 

simplificat, lot 1 i 2. 

 

1.- Antecedents 

Vist que la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2019, va aprovar 

l’expedient administratiu, mitjançant procediment obert simplificat per la contractació 

de les obres de Projecte bàsic i d’execució de reforma interior d’edifici per a museu, 

amb un pressupost de contracte de les obres de 113.660,21 € més 23.868,64 € d’IVA, 

amb tramitació d’urgència i el plec de Clàusules Administratives particulars del 

contracte d’obres. 

  

Vist que la licitació és va publicar en el perfil del contractant i al tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament perquè en el termini de vint dies, a comptar a partir del següent a la 

publicació de l’anunci, els interessat poguessin presentar proposicions. 

  

  

Vist que fins a la data de finalització del termini es van presentar a la licitació dues 

empreses que són:  

  

.- EDIFICACIONS I CONSTRUCCIONS ALOY, S.L. ( B25254855) data 19/12/2019 

  

   LOT 1 i 2. 

  

.- TECNOFIRMES, S.A (A85058618) data 19.12.2019 LOT 1 i 2 

  

Vist que en la data 13 de gener de 2020 es va reunir la Mesa de contractació en reunió 

interna per l’obertura del SOBRE A, documentació administrativa, valorants els 

papers presentats, donant-se per acomplert. 

  

Vist que la Mesa de contractació és va reunir en data 17 de gener i  29 de gener de 

2019, per valorar les proposicions presentades, informes i proposar aixecar a l’òrgan 

de contractació relació de les ofertes classificades per ordre decreixent segons consta 

en acta, valorant que no hi ha baixes temeràries. 

  

2.- Fonaments de dret 

 

.-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. 

.- Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que se 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE. 
.- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública.  
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.- 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. 
.- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels Ens Locals.  

  

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vist l’establert a la 

Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que se 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE i l’Alcaldia;  proposen a la Junta de Govern Local 

l’adopció del present acord que diu: 

  

Primer.- Aprovar la classificació, per ordre decreixent de les proposicions presentades 

en l’expedient de contractació de les obres incloses en el Projecte bàsic i d’execució 

de reforma interior d’edifici per a museu, d’Alfarràs amb un pressupost de contracte 

de les obres de 113.660,21 € més 23.868,64 € d’IVA. 

  

LOT 1.- 

  

ORDRE LICITADOR PUNTUACIÓ 

1 Edificacions i construccions Aloy, S.L 85,00 punts 

2 Tecnologia de Firmés 34,30 punts 

  

LOT 2.- 

  

ORDRE LICITADOR PUNTUACIÓ 

1 Tecnologia de Firmes,  34,30 punts 

2 Edificacions i construccions Aloy, S.L 10,10 punts 

  

  

Segon.- Adjudicar el contracte per l’execució de les obres incloses en el Projecte bàsic 

i d’execució de reforma interior d’edifici per a museu, d’Alfarràs, a les empreses 

EDIFICACIONS I CONSTRUCCIONS ALOY, S.L essent adjudicatari del lot 1 

(reforma interior)  i TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A, essent adjudicatari del lot 2 

(musealització) per un import total de 96.055,58 € més 20.171,58 € d'IVA, amb 

subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovades. 

  

  

Tercer.- Requerir  a les empreses perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des 

de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixin a formalitzar el 
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corresponent contracte administratiu. 

 

Quart.- Nomenar responsable del contracte al senyor Alcalde, Joan Carles Garcia 

Guillamon, i responsable de l’obra, i habilitar-lo per la signatura d’aquells documents 

que siguin necessaris per la formalització del mateix. 

  

Cinquè.- Nomenar director facultatiu de l’obra, el tècnic el senyor Francesc Bordes 

Vidal, arquitecte redactor del projecte. 

  

Sisè.- Acordar que contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de 

reposició davant de l’Ajuntament d’Alfarràs, en el termini d’un mes o un recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el 

termini de dos mesos des del dia següent al de la seva notificació o publicació, de 

conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 

administratiu comú i la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 

contenciosa administrativa. 

  

  

Peticions 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

No hi ha 

  

Tràmits urgència 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

S'aprova per unanimitat la urgència dels següent assumptes: 

  

Expedient: 34/2020 

Data: 17 de gener de 2020 

Assumpte: Alta Llar d’Infants 

  

1.- Antecedents. 

Vist que en data 17 de gener de 2020, amb número 152, va tenir entrada en el Registre 

General de l’Ajuntament d’Alfarràs sol·licitud del senyor LMAG, amb NIE, 4010V 

per alta al servei de la Llar d’infants municipals “Les Llavoretes”, de BDTG per 

començar el 3 DE FEBRER DE 2020. 

  

Vist l’informe favorable de la directora de la llar d’infants. 
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2.- Fonaments de dret 

De conformitat amb l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local; l’article 185 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; i els articles 55 

i següents del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol 

primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 

locals, en matèria de pressupostos; 

  

L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l’aprovació del següent acord que diu: 

  

Primer.- Aprovar la sol·licitud d’alta a la llar d’infants municipal” Les Llavoretes” pel 

curs 2019 -2020  de BDTG, per començar el 3 DE FEBRER DE 2020. 

  

Segon.- Aprovar la inscripció en el llibre de matriculacions del servei de la llar 

d’infants municipal “Les Llavoretes” pel curs 2019-2020 de l’infant BDTG. 

  

Tercer.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament d’Alfarràs que es notifiqui als 

interessats i a la direcció de la llar d’infants. 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

No hi ha assumptes 

  

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


