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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DEL DIA 17 D’ABRIL DE 2018 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del disset d’abril de 
dos mil divuit, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa, alcalde-president, 
es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després s’assenyalen 
per tal de celebrar sessió extraordinària urgent de la Junta de govern local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Morlà i Mensa 
 
REGIDORS: 
Joan Díaz i Rull 
Teresa M. Canela i Armengol 
Carles Guillen i Montserrat  
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia: 

 
1. PROPOSTA DE DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 99 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 i 112.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, 
l’alcaldia proposa declarar la urgència de la sessió. 
 
Tot seguit es sotmet a votació la declaració d’urgència de la sessió, amb el 
següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
  
Abstencions: Cap. 
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Vots en contra: Cap. 
 
En conseqüència, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar la 
urgència de la sessió. 
 
2. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES MENORS 

(CODI1.4.6 2018.009(120)). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Es considera necessari per part de l’Ajuntament realitzar diverses actuacions 
que tot seguit es detallen: 
 

- Adquisició d’un rellotge i termòmetre digital per reemplaçar el que hi havia 
a la façana del Centre Cultural i que havia deixat de funcionar.  

- Tasques de manteniment de la barana i passera de fusta del castell. 
- Adquisició de 8 senyals d’alumini amb trípode plegable, 4 per a la 

senyalització provisional de persones treballant i 4 de perill indefinit per a 
la senyalització d’incidències a la via pública (models P-18 i  P-50). 

- Instal·lació d’electrovàlvula de tall de subministrament de gas i d’equip de 
detecció de gasos a la cuina del bar restaurant de la Torre d’en Guiu com 
a mesura preventiva per a la millora de la seguretat de les instal·lacions. 

- Mitjançant acord de la Junta de Govern de 29 de març de 2018 es va 
adjudicar la senyalització horitzontal de l’accés a la urbanització La 
Cativera pel carrer Llibertat a l’entitat Associació de Familiars de 
persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament Taller Baix 
Camp. Complementàriament a aquells treballs i per garantir la mobilitat 
seguirà dels usuaris de la via cal adquirir la senyalització vertical escaient, 
12 balises H-75 flexibles i elements per a la senyalització nocturna (capta-
fars amb il·luminació led). 

 
S’han sol·licitat pressupostos a vàries empreses degudament capacitades per 
realitzar cadascuna de les diferents actuacions. 
 
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia 
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
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Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de 
subministrament d’import inferior a 14.000 euros i de 40.000 € els d’obres, que 
en aquest supòsit es podran adjudicar directament. Alhora estableix que la 
tramitació de l’expedient incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant 
la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la 
factura corresponent. 
 
El referit informe, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït, justifica que 
no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles 
generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes 
menors que individual o conjuntament superin la xifra de 14.000 €. 
 
Atès que l’article 107 de la citada norma permet l’exempció a l’adjudicatari de 
constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la garantia comercial 
que cobreix la compravenda de productes o la seva instal·lació. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 
Primer. Adjudicar el subministrament d’un rellotge i termòmetre digital per 

reemplaçar el que hi havia a la façana del Centre Cultural a l’empresa 
BODET, SA, per la quantitat de 1.146,50 € de principal més 240,76 € 
en concepte d’IVA, essent el total de 1.387,26 € (mil tres-cents 
vuitanta-set euros amb vint-i-sis cèntims) d’acord amb allò indicat a la 
part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost 
incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Segon. Adjudicar el subministrament de 8 plaques de senyalització 

provisional, d’alumini amb trípode plegable, 4 per a la senyalització 
provisional de persones treballant i 4 de perill indefinit per a la 
senyalització d’incidències a la via pública (models P-18 i  P-50) a 
l’empresa SEÑALES GIROD, SL, per la quantitat de 368,88 € de 
principal més 77,46 € en concepte d’IVA, essent el total de 446,34 € 
(quatre-cents quaranta-sis euros amb trenta-quatre cèntims) d’acord 
amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb 
l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Tercer. Adjudicar els treballs de manteniment de la barana i passera de fusta 

del castell al pintor Josep M Solé i Boada, per la quantitat de 483 € 
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de principal més 101,43 € en concepte d’IVA, essent el total de 584,43 
€ (cinc-cents vuitanta-quatre euros amb quaranta-tres cèntims) 
d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb 
l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Quart. Adjudicar els treballs d’instal·lació d’electrovàlvula de tall de 

subministrament de gas i d’equip de detecció de gasos a la cuina del 
bar restaurant de la Torre d’en Guiu a l’empresa Electricitat Dalmau, 
SA, per la quantitat de 1.051,98 € de principal més 220,91 € en 
concepte d’IVA, essent el total de 1.272,89 € (mil dos-cents setanta-
dos euros amb vuitanta-nou cèntims) d’acord amb allò indicat a la part 
expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost 
incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Cinquè. Adjudicar el subministrament de senyalització vertical escaient, 12 

balises H-75 flexibles i elements per a la senyalització nocturna 
(capta-fars amb il·luminació led) per a l’accés a la urbanització La 
Cativera pel carrer de la Llibertat a l’empresa SEÑALES GIROD, SL, 
per la quantitat de 987,10 € de principal més 207,29 € en concepte 
d’IVA, essent el total de 1.194,39 € (mil cent noranta-quatre euros 
amb trenta-nou cèntims) d’acord amb allò indicat a la part expositiva 
d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a 
l’expedient administratiu. 

 
Sisè. Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DEL PROGRAMA ESPECÍFIC D’OBRES 
PER A LA MILLORA DE LES XARXES BÀSIQUES MUNICIPALS I DEL 
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PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D’EQUIPAMENTS INFORMÀTICS 
PER GARANTIR L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (PEXI) DEL 
SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA (CODI 2.2.5.1. 2018.016(254)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“El Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar les bases del Programa 
específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i 
del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir 
l’administració electrònica (PEXI) de l’anualitat 2018 del Servei d’Assistència 
Municipal de la Diputació de Tarragona. 
 
Posteriorment, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de data de 16 de 
març de 2018, en va aprovar la convocatòria, la qual es publicà al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona número 60, de 26 de març. 
 
Considerant necessari obtenir finançament per a l’execució del projecte de 
portada d’aigua al camp de futbol municipal des del pou de la farga i per a la 
millora i manteniment dels equips informàtics i eines ofimàtiques de 
l’ajuntament. 
 
Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient per 
fer front a les despeses necessàries per realitzar les actuacions en la part no 
subvencionada. 
 
Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les 
subvencions. 
 
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a 
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 
 
Primer. Concórrer a la convocatòria de subvencions del programa específic 

d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i 
del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir 
l’administració electrònica (PEXI) de l’anualitat 2018 del Servei 
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d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, per fer front a 
les despeses d’inversió per a la portada d’aigua des del pou de la farga 
fins al camp de futbol municipal i la millora i el manteniment dels 
equips informàtics i eines ofimàtiques de l’ajuntament. 
 

Segon. Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de 
l’esmentada convocatòria. 

 
Tercer. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat per a la qual 

ha estat atorgat i a complir totes les obligacions establertes a les 
bases de la convocatòria i les condicions fixades a l’acord de 
concessió de la subvenció. 

 
Quart.  Donar trasllat d’aquest acord i de  tota la documentació que sigui 

necessària a la Diputació de Tarragona.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES 

EMPRESES PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT DE 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 
NOUS BÀCULS I LLUMINÀRIES DE LA XARXA D’ENLLUMENAT 
PÚBLIC DEL SECTOR DE MAS DE CARGOL (1.4.6 2017.043(794)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local, en data 21 de desembre de 2017, es 
va aprovar l'expedient de contractació del subministrament i substitució de 
l’enllumenat públic del sector de Mas de Cargol, per un import de licitació de 
43.194,06 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 35.697,57 €, 
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pressupost net, i 7.496,49 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al 
tipus del 21%. 
 
En data 11 de gener de 2018 es va publicar al Perfil del Contractant l’anunci de 
licitació per participar en el procediment.  
 
En data 30 de gener de 2018 es reuneix la Mesa de contractació per l’obertura 
dels sobres 1 i 2, s’acorda el trasllat de la documentació inclosa a l’enginyer 
municipal per la seva valoració i, finalment, s’estableix la relació definitiva de 
candidats admesos, que va ser la següent: 

 
1 IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGIA SL 
2 MUNTATGES LLEIDA SA 
3 BOSIR SA 
4 LQ-LUX EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
5 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES SA 
6  ETRA BONAL SA 

 
La mesa de contractació es reuneix en data 20 de febrer per la valoració de les 
ofertes contingudes en el sobre 2 i per procedir a l'obertura del sobre 3 i acorda 
el següent:  
 
“A la Sala d’actes de l’Ajuntament del Catllar es constitueix la Mesa de contractació per a 

l'adjudicació del contracte d'obres indicat a l’assumpte formada pels assistents indicats. 
 
Per part de la secretaria de la Mesa es dona compte de la valoració feta pel tècnic municipal 
en relació a la memòria tècnica presentada pels licitadors en el sobre número 2 i que era 
avaluable mitjançant judicis de valor, que és la següent: 
 

URBANITZACIÓ MAS 
DE CARGOL       

Lot 1 i 2 
Certificats 

qualitat 
Efectes 
veïns 

Pla de 
treball 

Mem 
Tècnica 

Estructura 
org Màxim 

 6 5 9 10 10 40 

IMS 2020 6,00 3,00 1,00 1,00 3,00 14,00 

MUNTAGES LLEIDA 
SA 0,00 3,00 0,50 2,50 7,50 13,50 

BOSIR SA 6,00 4,50 4,50 9,50 9,00 33,50 

LQ-LUX EFICIENCIA 
ENERGÈTICA  0,00 3,00 5,00 1,00 3,00 12,00 

SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CNES 6,00 4,75 4,50 5,50 9,00 29,75 
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ETRA BONAL 6,00 4,00 8,50 4,50 10,00 33,00 

 
Acte seguit es procedeix a l’obertura del sobre número 3 “Proposició Econòmica”, i els 

membres de la Mesa procedeixen a puntuar, d’acord amb els paràmetres establerts al plec de 

condicions, les ofertes presentades amb el següent resultat: 

LOT 1 

 

LOT 2 

LICITADORS OFERTA ECONÒMICA 40   
REDUCCIÓ 

TERMINI 
EXECUCIÓ 

10 
AMPLIACIÓ 

TERMINI 
GARANTIA 

10 
PUNTS 
SOBRE 

3 

  
PREU 
TIPUS 

PREU 
OFERTAT 

IMPORT 
BAIXA 

% DE 
BAIXA PUNTS 

OFERTAT 
(SETMANES) PUNTS OFERTAT(ANYS) PUNTS   

MUNTATGES 
LLEIDA SA 18.159,32 13.165,51 4.993,81 27,50% 29,11 8 7,09 4,00 8,00 44,20 

BOSIR SA 18.159,32 16.292,00 1.867,32 10,28% 10,89 11,28 10,00 9,00 10,00 30,89 

LQ-LUX 
EFICIPENCIA 
ENERGÈTICA 18.159,32 10.911,00 7.248,32 39,92% 42,25 5 4,43 5,00 10,00 56,68 

ETRA BONAL SA 18.159,32 15.689,65 2.469,67 13,60% 14,40 8 7,09 5,00 10,00 31,49 

 
 

No es fan constar les dades ofertades per les empreses IMS 2020 SOLUCIONES DE 

NEREGIA SA i SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES SA per quan presenten una 

única oferta econòmica sense fer distinció per Lots i per tan al no complir amb l’establert al 

plec de condicions administratives, la Mesa les declara excloses de la licitació. 

Avaluades les ofertes econòmiques d’acord amb el criteris establerts a l’article 85.4 del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es constata 
que en el LOT 1 i en el LOT 2, l’oferta presenta per l’empresa LQ-LUX EFICIENCIA 
ENERGÈTICA, s’ha de considerar desproporcionada i per tan la Mesa acorda requerir-li la 
justificació de l’oferta presentada. 
 

Acta seguit el President dóna per acabada la reunió a dos quarts de sis de la tarda” 

LICITADORS OFERTA ECONÒMICA 40   
REDUCCIÓ 

TERMINI 
EXECUCIÓ 

10 
AMPLIACIÓ 

TERMINI 
GARANTIA 

10 
PUNTS 
SOBRE 

3, 

  
PREU 
TIPUS 

PREU 
OFERTAT 

IMPORT 
BAIXA 

% DE 
BAIXA PUNTS 

OFERTAT 
(SETMANES) PUNTS OFERTAT(ANYS) PUNTS   

MUNTATGES 
LLEIDA SA 17.538,25 12.715,23 4.823,02 27,50% 29,11 8 7,09 4,00 8,00 44,20 

BOSIR SA 17.538,25 15.731,00 1.807,25 10,30% 10,91 11,28 10,00 9,00 10,00 30,91 

LQ-LUX 
EFICIPENCIA 
ENERGÈTICA 17.538,25 10.911,00 6.627,25 37,79% 40,00 5 4,43 5,00 10,00 54,43 

ETRA BONAL SA 17.538,25 15.275,82 2.262,43 12,90% 13,66 8 7,09 5,00 10,00 30,75 
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En data 12 d’abril es reuneix la Mesa de contractació per la valoració de 
l’informe dels Serveis tècnics municipals referent a l’oferta económica amb 
baixa desproporcionada presentada per l’empresa LQ-LUX EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA i per elevar a l’òrgan de contractació la relació classificada de 
les proposicions presentades, acordant-se el següent :  
 

 “Reunits a la Casa de la Vila del Catllar, el dia 12 d’abril de 2018, a dos quarts de sis de la 
tarda, es constitueix la Mesa de Contractació, en reunió interna, per la valoració de l’informe 
dels serveis tècnics municipals referent a l’oferta econòmica amb baixa desproporcionada 
presentada per l’empresa LQ-LUX EFICIENCIA ENERGÈTICA i per elevar a l’òrgan de 
contractació la relació classificada de les proposicions presentades. 
 
Per part del President es procedeix a la constitució de la Mesa i acta seguit es dona compte 
que s’ha demanat justificació de l’oferta econòmica amb baixa desproporcionada a l’empresa 
LQ-LUX EFICIENCIA ENERGÈTICA que, amb data 19 de març, i amb Registre d’Entrada 
núm. 1.153, ha presentat el corresponent escrit justificatiu. 
 
S’informa que l’enginyer municipal ha emès informe relatiu a la baixa desproporcionada 
presentada per LQ-LUX EFICIENCIA ENERGÈTICA que tot seguit es transcriu integrament:  
 

“INFORME SERVEIS TÈCNICS 

 
Assumpte:   CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT  I SUBSTITUCIÓ DE 

L'ENLLUMENAT PÚBLIC A LA URBANITZACIÓ  MAS DE CARGOL. 
 
ANTECEDENTS.- 

 
1.- El passat 7/3/2018 registre de sortida 612 es va requerir a l’empresa LQ-LUX Eficiència 
energètica (LED QUALITY LUX SL) a que a traves d’un requeriment presentes documentació 
per baixa amb oferta econòmicament desproporcionada en el procediment obert amb 
tramitació ordinària per a la contractació del subministrament de substitució de l’enllumenat 
públic a la urbanització Mas de Cargol. 
2.- El passat 19/3/2018 registre d’entrada 1153 l’empresa LED QUALITY LUX SL ha presentat 
documentació referent al requeriment demanat. 
 
FETS.- 
 
1.-D’acord amb el Plec de clàusules administratives, al punt 16 “OFERTES AMB VALORS 
ANORMALS O DESPROPORCIONATS”, ja es fa referencia a la possible existència d’ofertes 
considerades presumptament anormals o desproporcionades. 
 
2.-El text refós de la Llei de contractació del sector públic estableix a l’article 152, que quan 
s’identifica una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, s’ha de 
donar audiència al licitador que l’hagi presentat perquè justifiqui la valoració de l’oferta i en 
precisi les condicions, en particular per que fa a: 
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 -l’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 
-les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què 
disposi per executar la prestació. 
-l’originalitat de les prestacions proposades. 
-el respecte de les disposicions a la protecció de l’ocupació i les condicions de treball 
vigents en el lloc on s’hagi de realitzar la prestació. 
-la possible obtenció d’una ajuda d’estat. 

 
3.- En referencia a la documentació presentada per part de l’empresa, i la possible justificació 
de l’oferta presumptament anormal o desproporcionada, aporten informe justificatiu i, en el 
punt segon de l’exposició, els següents comentaris que aniré valorant: 
 

a.- Indica que l’empresa te solvència econòmica, financera, tècnica i professional. 
El fet que l’empresa tingui solvència no és garantia que pugui executar l’obra 

proposada amb la baixa presentada i a més aquesta afirmació no està documentada. 
 
b.- Comenta que compleix amb la normativa en matèria de Seguretat i Prevenció de 

Riscos Laborals. 
 Aquest punt no es necessari justificar-lo dons es una obligació com empresa. 
 
c.- Reducció del cost del producte al treballar sense intermediaris. 
El fet de treballar sense intermediaris, que no defineix en quines etapes de l’execució 

de l’obra, ni tampoc aporta cap document que ho acrediti no justifica la baixa en la licitació. 
 
d.- Presenta preus consensuats per les licitacions de l’Administració pública. 
 És una afirmació que no justifica el fet de la baixa en la licitació. 
 
e.- Les lluminàries presenten uns preus molt competitius pel fet de fabricar-ho a mida 

per cada client. 
En cap lloc indica el preu unitari de les làmpades i columnes, per tant no serveix per 

justificar la baixa en la licitació. 
 
f.-Presenta a l’annex 1 el pressupost presentat a la licitació: 
 

PRESSUPOST URBANITZACIÓ MAS DE CARGOL   

Concepte 
Preu unitari 
licitador 

Retirada llums existents 19,00 

Adquisició i instal·lació columna de tub d'acer 
de 4 metres  model Nicolson o similar 156,00 

Adquisició i instal·lació lluminària tipus Icon 
Salvi o similar 206,00 

Seguretat i Salut 105,00 
 

Per comparar-ho adjunto a continuació el pressupost del projecte de la licitació: 
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PRESSUPOST URBANITZACIÓ MAS DE CARGOL   

Concepte 
Preu unitari 
projecte 

Retirada llums existents 51,17 

Adquisició i instal·lació columna de tub d'acer 
de 4 metres  model Nicolson o similar 249,10 

Adquisició i instal·lació lluminària tipus Icon 
Salvi o similar 320,75 

Seguretat i Salut 124,95 
 
 
El resum de pressupost presentat no aporta el desglossament de les partides amb 

preus unitaris i per tant no es poden avaluar els preus presentats.  
 

g.- Adjunta fitxes tècniques dels elements que presenta en la seva oferta. 
És demana que la làmpada sigui de classe I i que tingui dissipador de calor integrat i 

la làmpada que es proposa no ho inclou. 
La proposta de columna te un diàmetre de fixació de 60 mm mentre que la proposada 

és de 58 mm. 
 

h.- Originalitat de les prestacions 
Comenta en el seu escrit que la proposta és de tecnologia LED, aquesta tecnologia ja 

està demanada en el nostre Plec. 
 
i.- Respecte a les disposicions a la protecció de l’ocupació. 
Aquest punt no es necessari justificar-lo dons es una obligació com empresa. 
 
j.- Indica que no te cap tipus d’ajuda per part de l’Estat. 
És una afirmació que no està justificada. 
 
k.- Preu competitiu de l’instal·lador. 
El fet que l’empresa tingui preu competitiu amb l’instal·lador no és garantia que pugui 

executar l’obra proposada amb la baixa presentada i a més aquesta afirmació no està 
documentada. 
 
CONCLUSIONS.- 
 
Amb la documentació presentada es considera que no es justifica suficientment ni es garanteix 
la baixa en l’oferta presentada per LED QUALITY LUX SL en dos termes, tema econòmic i 
proposta de material: 
  

1. Els diferents punts aportats i definits a l’apartat dels fets: 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3j i 3k 
que fan referència a temes econòmics no son suficients ni han estat documentats 
per justificar la baixa presentada en la licitació. 

2. D’acord amb el manifestat als apartats 3g i 3h els tipus de lluminàries i columnes 
proposades tenen mancances i diferencies tècniques per definir. 
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Per tant es proposa a la Mesa no tenir en compte l’oferta presentada per l’empresa LED 
QUALITY LUX SL.” 

 
Per tot això la mesa proposa:  
 
Primer.- Excloure de la licitació, respecte dels lots 1, 2 i 3, a l’empresa LQ-LUX EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA i fer proposta d’adjudicació dels esmentats lots,  d’acord amb la següent 
puntuació obtinguda, i un cop exclosa l’empresa esmentada: 
 
LOT 1: 

 
 
 
 
 
 

 
 
LOT 2: 

 
 
 
 
 
 

 
 

LICITADORS 
LOT 1 

CERTIFICATS 
QUALITAT 

(màx. 6) 

EFECTES 
VEÏNS 
(màx.5) 

PLA DE 
TREBALL 

(màx.9) 

MEM. 
TÈCNICA 
(màx. 10) 

ESTRUC. 
ORGÀNICA 
(màx. 10) 

PUNTS 
SOBRE 

2 

BOSIR SA 6,00 4,50 4,50 9,50 9,00 33,50 

ETRA 
BONAL SA 

6,00 4,00 8,50 4,50 10,00 33,00 

MUNTATGES 
LLEIDA SA 

0,00 3,00 0,50 2,50 7,50 13,50 

LICITADORS 
LOT 1 

OFERTA ECONÒMICA 40   
REDUCCIÓ 

TERMINI 
EXECUCIÓ 

10 
AMPLIACIÓ 

TERMINI 
GARANTIA 

10 
PUNTS 
SOBRE 

3 

  
PREU 
TIPUS 

PREU 
OFERTAT 

IMPORT 
BAIXA 

% DE 
BAIXA PUNTS 

OFERTAT 
(SETMANES) PUNTS OFERTAT(ANYS) PUNTS   

MUNTATGES 
LLEIDA SA 

17.538,25 12.715,23 4.823,02 27,50% 40,00 8 7,09 4,00 8,00 55,09 

BOSIR SA 17.538,25 15.731,00 1.807,25 10,30% 14,99 11,28 10,00 9,00 10,00 34,99 

ETRA BONAL 
SA 

17.538,25 15.275,82 2.262,43 12,90% 18,76 8 7,09 5,00 10,00 35,86 

LICITADORS 
LOT 2 

CERTIFICATS 
QUALITAT 

(màx. 6) 

EFECTES 
VEÏNS 
(màx.5) 

PLA DE 
TREBALL 

(màx.9) 

MEM. 
TÈCNICA 
(màx. 10) 

ESTRUC. 
ORGÀNICA 
(màx. 10) 

PUNTS 
SOBRE 

2 

BOSIR SA 6,00 4,50 4,50 9,50 9,00 33,50 

ETRA 
BONAL SA 

6,00 4,00 8,50 4,50 10,00 33,00 

MUNTATGES 
LLEIDA SA 

0,00 3,00 0,50 2,50 7,50 13,50 
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Segon.- Elevar a l’òrgan de contractació la relació classificada per ordre decreixent de les 
proposicions presentades als diferents lots: 
 
Lot 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lot 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tercer.- Publicar l’Acta al perfil del contractant.  
 
El president de la Mesa de Contractació dóna per finalitzada la present reunió a les set de la 
tarda.“ 
  

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. 

LICITADORS 
LOT 2 

OFERTA ECONÒMICA 40   
REDUCCIÓ 

TERMINI 
EXECUCIÓ 

10 
AMPLIACIÓ 

TERMINI 
GARANTIA 

10 
PUNTS 
SOBRE 

3 

  
PREU 
TIPUS 

PREU 
OFERTAT 

IMPORT 
BAIXA 

% DE 
BAIXA PUNTS 

OFERTAT 
(SETMANES) PUNTS OFERTAT(ANYS) PUNTS   

MUNTATGES 
LLEIDA SA 18.159,32 13.165,51 4.993,81 27,50% 40,00 8 7,09 4,00 8,00 55,09 

ETRA BONAL 
SA 18.159,32 15.689,65 2.469,67 13,60% 19,78 8 7,09 5,00 10,00 36,87 

BOSIR SA 18.159,32 16.292,00 1.867,32 10,28% 14,96 11,28 10,00 9,00 10,00 34,96 

 
ORDRE LICITADORS 

LOT 1 
PUNTUACIÓ 

SOBRE 2 
PUNTUACIÓ 

SOBRE 3 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

1 ETRA BONAL SA 33,00 35,86 68,86 

2 
MUNTATGES 
LLEIDA SA 

13,50 55,09 68,59 

3 BOSIR SA 33,50 34,99 68,49 

 
ORDRE 

LICITADORS 
LOT 1 

PUNTUACIÓ 
SOBRE 2 

PUNTUACIÓ 
SOBRE 3 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

1 ETRA BONAL SA 33,00 36,87 69,87 

3 
MUNTATGES 
LLEIDA SA 

13,50 55,09 68,59 

2 BOSIR SA 33,50 34,96 68,46 
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- 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. 

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, d’acord amb 
la Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, és la Junta de Govern Local, per delegació d’Alcaldia efectuada 
mitjançant decret 2017/542 de data 31 d’octubre de 2017. 
 
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.  Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en els 

diferents lots de l’expedient de contractació de subministrament i 
substitució de l’enllumenat públic del sector de Mas de Cargol:  

 

Lot 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ORDRE 

LICITADORS 
LOT 1 

PUNTUACIÓ 
SOBRE 2 

PUNTUACIÓ 
SOBRE 3 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

1 
ETRA BONAL 
SA 

33,00 35,86 68,86 

2 
MUNTATGES 
LLEIDA SA 

13,50 55,09 68,59 

3 BOSIR SA 33,50 34,99 68,49 
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Lot 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Segon.  Requerir a l’empresa ETRA BONAL SA perquè, en el termini màxim 
de deu dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta 
requeriment, acrediti que ha constituït la garantia definitiva 
corresponent als lots 1 i 2, per import de de  763,79 i 689,65 €, 
respectivament, acrediti disposar de la capacitat suficient per 
contractar amb l'administració i aporti els certificats d’estar al corrent 
de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries, 
d’acord amb el que s’estableix amb la clàusula 17na del Plec de 
clàusules administratives particulars reguladores del procediment. 

 

Tercer.  Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament 
l’anterior requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el 
licitador ha retirat l’oferta, amb les conseqüències establertes a 
l’article 103.1 TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà a demanar la 
mateixa documentació al següent licitador, per ordre de classificació. 

 

Quart.  Publicar el present acord al Perfil del contractant.  
 
Cinquè.  Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la 

tramitació, contra el present Acord no és procedent cap tipus de 
recurs.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 

 
ORDRE 

LICITADORS 
LOT 1 

PUNTUACIÓ 
SOBRE 2 

PUNTUACIÓ 
SOBRE 3 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

1 
ETRA BONAL 
SA 

33,00 36,87 69,87 

3 
MUNTATGES 
LLEIDA SA 

13,50 55,09 68,59 

2 BOSIR SA 33,50 34,96 68,46 
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES 

EMPRESES PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT DE 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 
NOUS BÀCULS I LLUMINÀRIES DE LA XARXA D’ENLLUMENAT 
PÚBLIC DEL SECTOR DE COLL DE TAPIOLES (1.4.6 2017.044(795)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local, en data 21 de desembre de 2017, es 
va aprovar l'expedient de contractació del subministrament i substitució de 
l’enllumenat públic del sector de Coll de Tapioles, per un import de licitació de 
44.975,10 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 37.169,22 €, 
pressupost net, i 7.805,88 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al 
tipus del 21%. 
 
En data 11 de gener de 2018 es va publicar al Perfil del Contractant l’anunci de 
licitació per participar en el procediment.  
 
En data 30 de gener de 2018 es reuneix la Mesa de contractació per l’obertura 
dels sobres 1 i 2, s’acorda el trasllat de la documentació inclosa a l’enginyer 
municipal per la seva valoració i, finalment, s’estableix la relació definitiva de 
candidats admesos, que va ser la següent: 

 
1 IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGIA SL 
2 MUNTATGES LLEIDA SA 
3 BOSIR SA 
4 LQ-LUX EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
5 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES SA 
6  ETRA BONAL SA 

 
La mesa de contractació es reuneix en data 20 de febrer per la valoració de les 
ofertes contingudes en el sobre 2 i per procedir a l'obertura del sobre 3 i acorda 
el següent:  
 

“Per part de la secretaria de la Mesa es dona compte de la valoració feta pel tècnic municipal 

en relació a la memòria tècnica presentada pels licitadors en el sobre número 2 i que era 
avaluable mitjançant judicis de valor, que és la següent: 
 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

17 
1.2.2.2 2018.015(308) 

 
 
 
 
 

URBANITZACIÓ COLL 
DE TAPIOLES       

Lot 1, 2 I 3 
Certificats 

qualitat 
Efectes 
veïns 

Pla de 
treball 

Mem 
Tècnica 

Estructura 
org Màxim 

 6 5 9 10 10 40 

IMS 2020 6,00 3,00 1,00 1,00 3,00 14,00 

MUNTAGES LLEIDA 
SA 0,00 3,00 0,50 2,50 7,50 13,50 

BOSIR SA 6,00 4,50 4,50 9,50 9,00 33,50 

LQ-LUX EFICIENCIA 
ENERGÈTICA  0,00 3,00 5,00 1,00 3,00 12,00 

SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CNES 6,00 4,75 4,50 5,50 9,00 29,75 

ETRA BONAL 6,00 4,00 8,50 4,50 10,00 33,00 

 
Acte seguit es procedeix a l’obertura del sobre número 3 “Proposició Econòmica”, i els 

membres de la Mesa procedeixen a puntuar, d’acord amb els paràmetres establerts al plec de 

condicions, les ofertes presentades amb el següent resultat: 

LOT 1 

LICITADORS OFERTA ECONÒMICA 40   
REDUCCIÓ 

TERMINI 
EXECUCIÓ 

10 
AMPLIACIÓ 

TERMINI 
GARANTIA 

10 
PUNTS 
SOBRE 

3, 

  
PREU 
TIPUS 

PREU 
OFERTAT 

IMPORT 
BAIXA 

% DE 
BAIXA PUNTS 

OFERTAT 
(SETMANES) PUNTS OFERTAT(ANYS) PUNTS   

MUNTATGES 
LLEIDA SA 12.389,74 8.053,33 4.336,41 35,00% 30,02 8 7,09 4,00 8,00 45,11 

BOSIR SA 12.389,74 12.356,00 33,74 0,27% 0,23 11,28 10,00 9,00 10,00 20,23 

LQ-LUX 
EFICIPENCIA 
ENERGÈTICA 12.389,74 6.612,00 5.777,74 46,63% 40,00 5 4,43 5,00 10,00 54,43 

ETRA BONAL 
SA 12.389,74 9.143,63 3.246,11 26,20% 22,47 8 7,09 5,00 10,00 39,57 

 

LOT 2 

LICITADORS OFERTA ECONÒMICA 40   
REDUCCIÓ 

TERMINI 
EXECUCIÓ 

10 
AMPLIACIÓ 

TERMINI 
GARANTIA 

10 
PUNTS 
SOBRE 

3, 

  
PREU 
TIPUS 

PREU 
OFERTAT 

IMPORT 
BAIXA 

% DE 
BAIXA PUNTS 

OFERTAT 
(SETMANES) PUNTS OFERTAT(ANYS) PUNTS   

MUNTATGES 
LLEIDA SA 12.379,74 8.053,33 4.326,41 34,95% 30,00 8 7,09 4,00 8,00 45,10 
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BOSIR SA 12.379,74 12.356,00 23,74 0,19% 0,16 11,28 10,00 9,00 10,00 20,16 

LQ-LUX 
EFICIPENCIA 
ENERGÈTICA 12.379,74 6.612,00 5.767,74 46,59% 40,00 5 4,43 5,00 10,00 54,43 

ETRA BONAL 
SA 12.379,74 9.143,63 3.236,11 26,14% 22,44 8 7,09 5,00 10,00 39,54 

 
 

LOT 3 

LICITADORS OFERTA ECONÒMICA 40   
REDUCCIÓ 

TERMINI 
EXECUCIÓ 

10 
AMPLIACIÓ 

TERMINI 
GARANTIA 

10 
PUNTS 
SOBRE 

3, 

  
PREU 
TIPUS 

PREU 
OFERTAT 

IMPORT 
BAIXA 

% DE 
BAIXA PUNTS 

OFERTAT 
(SETMANES) PUNTS OFERTAT(ANYS) PUNTS   

MUNTATGES 
LLEIDA SA 12.389,74 8.053,33 4.336,41 35,00% 30,02 8 7,09 4,00 8,00 45,11 

BOSIR SA 12.389,74 12.356,00 33,74 0,27% 0,23 11,28 10,00 9,00 10,00 20,23 

LQ-LUX 
EFICIPENCIA 
ENERGÈTICA 12.389,74 6.612,00 5.777,74 46,63% 40,00 5 4,43 5,00 10,00 54,43 

ETRA BONAL 
SA 12.389,74 9.143,63 3.246,11 26,20% 22,47 8 7,09 5,00 10,00 39,57 

 

No es fan constar les dades ofertades per les empreses IMS 2020 SOLUCIONES DE 

NEREGIA SA i SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES SA per quan presenten una 

única oferta econòmica sense fer distinció per Lots i, per tant, al no complir amb l’establert al 

plec de condicions administratives, la Mesa les declara excloses de la licitació. 

Avaluades les ofertes econòmiques d’acord amb el criteris establerts a l’article 85.4 del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es constata 
que en el LOT 1, en el LOT 2 I EN EL lot 3, l’oferta presenta per l’empresa LQ-LUX 
EFICIENCIA ENERGÈTICA, s’ha de considerar desproporcionada i per tan la Mesa acorda 
requerir-li la justificació de l’oferta presentada. 
 

Acta seguit el President dóna per acabada la reunió a les sis de la tarda.” 
 

En data 12 d’abril es reuneix la Mesa de contractació per la valoració de 
l’informe dels Serveis tècnics municipals referent a l’oferta económica amb 
baixa desproporcionada presentada per l’empresa LQ-LUX EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA i per elevar a l’òrgan de contractació la relació classificada de 
les proposicions presentades, acordant-se el següent :  
 

 “Reunits a la Casa de la Vila del Catllar, el dia 12 d’abril de 2018, a dos quarts de sis de la 
tarda, es constitueix la Mesa de Contractació, en reunió interna, per la valoració de l’informe 
dels serveis tècnics municipals referent a l’oferta econòmica amb baixa desproporcionada 
presentada per l’empresa LQ-LUX EFICIENCIA ENERGÈTICA i per elevar a l’òrgan de 
contractació la relació classificada de les proposicions presentades. 
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Per part del President es procedeix a la constitució de la Mesa i acta seguit es dona compte 
que s’ha demanat justificació de l’oferta econòmica amb baixa desproporcionada a l’empresa 
LQ-LUX EFICIENCIA ENERGÈTICA que, amb data 19 de març, i amb Registre d’Entrada 
núm. 1.152, ha presentat el corresponent escrit justificatiu. 
 
S’informa que l’enginyer municipal ha emès informe relatiu a la baixa desproporcionada 
presentada per LQ-LUX EFICIENCIA ENERGÈTICA que tot seguit es transcriu íntegrament:  

 
“INFORME SERVEIS TÈCNICS 

 
Assumpte: CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT  SUBSTITUCIÓ DE 

L'ENLLUMENAT PÚBLIC A LA URBANITZACIÓ  COLL DE TAPIOLES. 
 
ANTECEDENTS.- 
 
1.- El passat 7/3/2018 registre de sortida 613 es va requerir a l’empresa LQ-LUX Eficiència 
energètica (LED QUALITY LUX SL) perquè a traves d’un requeriment presentes 
documentació per baixa amb oferta econòmicament desproporcionada en el procediment 
obert amb tramitació ordinària per a la contractació del subministrament de substitució de 
l’enllumenat públic a la urbanització Coll de Tapioles.  
 
2.- El passat 19/3/2018 registre d’entrada 1158 l’empresa LED QUALITY LUX SL ha presentat 
documentació referent al requeriment demanat. 
 
FETS.- 
 
1.-D’acord amb el Plec de clàusules administratives al punt 16 “OFERTES AMB VALORS 
ANORMALS O DESPROPORCIONATS” ja es fa referencia a la possible existència d’ofertes 
considerades presumptament anormals o desproporcionades. 
 
2.-El text refós de la Llei de contractació del sector públic estableix a l’article 152, que quan 
s’identifica una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, s’ha de 
donar audiència al licitador que l’hagi presentat perquè justifiqui la valoració de l’oferta i en 
precisi les condicions, en particular pel que fa a: 
 
 -l’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 

-les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què 
disposi per executar la prestació. 
-l’originalitat de les prestacions proposades. 
-el respecte de les disposicions a la protecció de l’ocupació i les condicions de treball 
vigents en el lloc on s’hagi de realitzar la prestació. 
-la possible obtenció d’una ajuda d’estat. 

 
3.- En referencia a la documentació presentada per part de l’empresa i la possible justificació 
de l’oferta presumptament anormal o desproporcionada aporten informe justificatiu i en el punt 
segon de l’exposició els següents comentaris que aniré valorant: 
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a.- Indica que l’empresa te solvència econòmica, financera, tècnica i professional. 
 
El fet que l’empresa tingui solvència no és garantia que pugui executar l’obra 

proposada amb la baixa presentada i a més aquesta afirmació no està documentada. 
 
b.- Comenta que compleix amb la normativa en matèria de Seguretat i Prevenció de 

Riscos Laborals. 
 Aquest punt no es necessari justificar-lo dons es una obligació com empresa. 
 
c.- Reducció del cost del producte al treballar sense intermediaris. 
El fet de treballar sense intermediaris, que no defineix en quines etapes de l’execució 

de l’obra, ni tampoc aporta cap document que ho acrediti no justifica la baixa en la licitació. 
 
d.- Presenta preus consensuats per les licitacions de l’Administració pública. 
 És una afirmació que no justifica el fet de la baixa en la licitació. 
 
e.- Les lluminàries presenten uns preus molt competitius pel fet de fabricar-ho a mida 

per cada client. 
En cap lloc indica el preu unitari de les làmpades, per tant no serveix per justificar la 

baixa en la licitació. 
 
f.-Presenta a l’annex 1 el pressupost presentat a la licitació: 
 
 

PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLL 
DE TAPIOLES   

Concepte 

Preu 
unitari 
licitador 

Retirada llums existents 18,00 

Adquisició i instal·lació lluminària tipus 
Junior Carandini o similar 208,00 

Seguretat i Salut 174,00 

 
A continuació el pressupost del projecte de la licitació 
 

PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLL 
DE TAPIOLES   

Concepte 
Preu unitari 
projecte 

Retirada llums existents 25,16 

Adquisició i instal·lació lluminària tipus 
Junior Carandini o similar 398,64 

Seguretat i Salut 99,70 
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El resum de pressupost presentat no aporta el desglossament de les partides amb 

preus unitaris i per tant no es poden avaluar els preus presentats.  
 

g.- Adjunta fitxes tècniques dels elements que presenta en la seva oferta. 
És demana que la làmpada sigui de classe I i que tingui dissipador de calor integrat i 

la làmpada que es proposa no ho inclou. 
 

h.- Originalitat de les prestacions 
Comenta en el seu escrit que la proposta és de tecnologia LED, aquesta tecnologia ja 

està demanada en el nostre Plec. 
 
i.- Respecte a les disposicions a la protecció de l’ocupació. 
Aquest punt no es necessari justificar-lo dons es una obligació com empresa. 
 
j.- Indica que no te cap tipus d’ajuda per part de l’Estat. 
És una afirmació que no està justificada. 
 
k.- Preu competitiu de l’instal·lador. 
 
El fet que l’empresa tingui preu competitiu amb l’instal·lador no és garantia que pugui 

executar l’obra proposada amb la baixa presentada i a més aquesta afirmació no està 
documentada. 
 
CONCLUSIONS.- 
 
Amb la documentació presentada es considera que no es justifica suficientment ni es garanteix 
la baixa en l’oferta presentada per LED QUALITY LUX SL en dos termes, tema econòmic i 
proposta de material: 
  

3. Els diferents punts aportats i definits a l’apartat dels fets: 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3j i 3k 
que fan referència a temes econòmics no son suficients ni han estat documentats 
per justificar la baixa presentada en la licitació. 

4. D’acord amb el manifestat als apartats 3g i 3h els tipus de lluminàries proposades 
tenen mancances i diferencies tècniques per definir. 

 
Per tant es proposa a la Mesa no tenir en compte l’oferta presentada per l’empresa LED 
QUALITY LUX SL.“ 
 

Per tot això la mesa proposa:  
 

Primer.- Excloure de la licitació, respecte dels lots 1, 2 i 3, a l’empresa LQ-LUX EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA i fer proposta d’adjudicació dels esmentats lots,  d’acord amb la següent 
puntuació obtinguda, i un cop exclosa l’empresa esmentada: 
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LOT 1: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

LOT 2: 

 
 
 
 
 
 

 

LOT 3: 
 

 
 
 
 
 
 

 

LICITADORS 
LOT 1 

CERTIFICATS 
QUALITAT 

(màx. 6) 

EFECTES 
VEÏNS 
(màx.5) 

PLA DE 
TREBALL 

(màx.9) 

MEM. 
TÈCNICA 
(màx. 10) 

ESTRUC. 
ORGÀNICA 
(màx. 10) 

PUNTS 
SOBRE 

2 

BOSIR SA 6,00 4,50 4,50 9,50 9,00 33,50 

ETRA 
BONAL SA 

6,00 4,00 8,50 4,50 10,00 33,00 

MUNTATGES 
LLEIDA SA 

0,00 3,00 0,50 2,50 7,50 13,50 

LICITADORS 
LOT 1 

OFERTA ECONÒMICA 40   
REDUCCIÓ 

TERMINI 
EXECUCIÓ 

10 
AMPLIACIÓ 

TERMINI 
GARANTIA 

10 
PUNTS 
SOBRE 

3 

  
PREU 
TIPUS 

PREU 
OFERTAT 

IMPORT 
BAIXA 

% DE 
BAIXA PUNTS 

OFERTAT 
(SETMANES) PUNTS OFERTAT(ANYS) PUNTS   

MUNTATGES 
LLEIDA SA 

12.389,74 8.053,33 4.336,41 35,00% 40,00 8 7,09 4,00 8,00 55,09 

ETRA BONAL 
SA 

12.389,74 9.143,63 3.246,11 26,20% 29,94 8 7,09 5,00 10,00 47,04 

BOSIR SA 12.389,74 12.356,00 33,74 0,27% 0,31 11,28 10,00 9,00 10,00 20,31 

LICITADORS 
LOT 2 

CERTIFICATS 
QUALITAT 

(màx. 6) 

EFECTES 
VEÏNS 
(màx.5) 

PLA DE 
TREBALL 

(màx.9) 

MEM. 
TÈCNICA 
(màx. 10) 

ESTRUC. 
ORGÀNICA 
(màx. 10) 

PUNTS 
SOBRE 

2 

BOSIR SA 6,00 4,50 4,50 9,50 9,00 33,50 

ETRA 
BONAL SA 

6,00 4,00 8,50 4,50 10,00 33,00 

MUNTATGES 
LLEIDA SA 

0,00 3,00 0,50 2,50 7,50 13,50 

LICITADORS 
LOT 2 

OFERTA ECONÒMICA 40   
REDUCCIÓ 

TERMINI 
EXECUCIÓ 

10 
AMPLIACIÓ 

TERMINI 
GARANTIA 

10 
PUNTS 
SOBRE 

3 

  
PREU 
TIPUS 

PREU 
OFERTAT 

IMPORT 
BAIXA 

% DE 
BAIXA PUNTS 

OFERTAT 
(SETMANES) PUNTS OFERTAT(ANYS) PUNTS   

MUNTATGES 
LLEIDA SA 12.379,74 8.053,33 4.326,41 34,95% 40 8 7,09 4,00 8,00 55,09 

ETRA BONAL 
SA 12.379,74 9.143,63 3.236,11 26,14% 29,92 8 7,09 5,00 10,00 47,01 

BOSIR SA 12.379,74 12.356,00 23,74 0,19% 0,22 11,28 10,00 9,00 10,00 20,22 

LICITADORS 
LOT 3 

CERTIFICATS 
QUALITAT 

(màx. 6) 

EFECTES 
VEÏNS 
(màx.5) 

PLA DE 
TREBALL 

(màx.9) 

MEM. 
TÈCNICA 
(màx. 10) 

ESTRUC. 
ORGÀNICA 
(màx. 10) 

PUNTS 
SOBRE 

2 

BOSIR SA 6,00 4,50 4,50 9,50 9,00 33,50 

ETRA 
BONAL SA 

6,00 4,00 8,50 4,50 10,00 33,00 

MUNTATGES 
LLEIDA SA 

0,00 3,00 0,50 2,50 7,50 13,50 
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LICITADORS 
LOT 3 

OFERTA ECONÒMICA 40   
REDUCCIÓ 

TERMINI 
EXECUCIÓ 

10 
AMPLIACIÓ 

TERMINI 
GARANTIA 

10 
PUNTS 
SOBRE 

3 

  
PREU 
TIPUS 

PREU 
OFERTAT 

IMPORT 
BAIXA 

% DE 
BAIXA PUNTS 

OFERTAT 
(SETMANES) PUNTS OFERTAT(ANYS) PUNTS   

MUNTATGES 
LLEIDA SA 12.389,74 8.053,33 4.336,41 35,00% 40,00 8 7,09 4,00 8,00 55,09 

ETRA BONAL 
SA 12.389,74 9.143,63 3.246,11 26,20% 29,94 8 7,09 5,00 10,00 47,04 

BOSIR SA 12.389,74 12.356,00 33,74 0,27% 0,31 11,28 10,00 9,00 10,00 20,31 
 

Segon.- Elevar a l’òrgan de contractació la relació classificada per ordre decreixent de les 
proposicions presentades als diferents lots: 
 
Lot 1 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Lot 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lot 3 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tercer.- Publicar l’Acta al perfil del contractant.  
 
El president de la Mesa de Contractació dóna per finalitzada la present reunió a les set de la 
tarda. “ 

  
FONAMENTS DE DRET 
 

 
ORDRE LICITADORS 

LOT 1 
PUNTUACIÓ 

SOBRE 2 
PUNTUACIÓ 

SOBRE 3 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

1 ETRA BONAL SA 33,00 47,04 80,04 

2 MUNTATGES LLEIDA SA 13,50 55,09 68,59 

3 BOSIR SA 33,50 20,31 53,81 

 
ORDRE LICITADORS 

LOT 1 
PUNTUACIÓ 

SOBRE 2 
PUNTUACIÓ 

SOBRE 3 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

1 ETRA BONAL SA 33,00 47,01 80,01 

2 MUNTATGES LLEIDA SA 13,50 55,09 68,59 

3 BOSIR SA 33,50 20,22 53,72 

 
ORDRE LICITADORS 

LOT 1 
PUNTUACIÓ 

SOBRE 2 
PUNTUACIÓ 

SOBRE 3 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

1 ETRA BONAL SA 33,00 47,04 80,04 

2 MUNTATGES LLEIDA SA 13,50 55,09 68,59 

3 BOSIR SA 33,50 20,31 53,81 
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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. 

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 

-  
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, d’acord amb 
la Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, és la Junta de Govern Local, per delegació d’Alcaldia efectuada 
mitjançant decret 2017/542 de data 31 d’octubre de 2017. 
 
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.  Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en els 

diferents lots de l’expedient de contractació de subministrament i 
substitució de l’enllumenat públic del sector de Coll de Tapioles:  

 

Lot 1 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ORDRE LICITADORS 

LOT 1 
PUNTUACIÓ 

SOBRE 2 
PUNTUACIÓ 

SOBRE 3 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

1 ETRA BONAL SA 33,00 47,04 80,04 

2 MUNTATGES LLEIDA SA 13,50 55,09 68,59 

3 BOSIR SA 33,50 20,31 53,81 
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Lot 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lot 3 
 

 
 
 
 
 
 

 

Segon.  Requerir a l’empresa ETRA BONAL SA perquè, en el termini màxim 
de deu dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta 
requeriment, acrediti que ha constituït la garantia definitiva dels 
diferents lots que importa un total de  457,18 € per cadascun d’ells, 
acrediti disposar de la capacitat suficient per contractar amb 
l'administració i aporti els certificats d’estar al corrent de la Seguretat 
Social i del compliment de les obligacions tributàries, d’acord amb el 
que s’estableix amb la clàusula 17na del Plec de clàusules 
administratives particulars reguladores del procediment. 

 

Tercer.  Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament 
l’anterior requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el 
licitador ha retirat l’oferta, amb les conseqüències establertes a 
l’article 103.1 TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà a demanar la 
mateixa documentació al següent licitador, per ordre de classificació. 

 

Quart.  Publicar el present acord al Perfil del contractant.  
 

Cinquè.  Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la 
tramitació, contra el present Acord no és procedent cap tipus de 
recurs.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 

 
ORDRE LICITADORS 

LOT 1 
PUNTUACIÓ 

SOBRE 2 
PUNTUACIÓ 

SOBRE 3 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

1 ETRA BONAL SA 33,00 47,01 80,01 

2 MUNTATGES LLEIDA SA 13,50 55,09 68,59 

3 BOSIR SA 33,50 20,22 53,72 

 
ORDRE LICITADORS 

LOT 1 
PUNTUACIÓ 

SOBRE 2 
PUNTUACIÓ 

SOBRE 3 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

1 ETRA BONAL SA 33,00 47,04 80,04 

2 MUNTATGES LLEIDA SA 13,50 55,09 68,59 

3 BOSIR SA 33,50 20,31 53,81 
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES 

EMPRESES PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT DE 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 
NOUS BÀCULS I LLUMINÀRIES DE LA XARXA D’ENLLUMENAT 
PÚBLIC DEL SECTOR DE PINALBERT (1.4.6 2017.045(796)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local, en data 21 de desembre de 2017, es 
va aprovar l'expedient de contractació del subministrament i substitució de 
l’enllumenat públic del sector de PINALBERT, per un import de licitació de 
33.921,67 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 28.034,44 €, 
pressupost net, i 5.887,23 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al 
tipus del 21%. 
 
En data 11 de gener de 2018 es va publicar al Perfil del Contractant l’anunci de 
licitació per participar en el procediment.  
 
En data 30 de gener de 2018 es reuneix la Mesa de contractació per l’obertura 
dels sobres 1 i 2, s’acorda el trasllat de la documentació inclosa a l’enginyer 
municipal per la seva valoració i, finalment, s’estableix la relació definitiva de 
candidats admesos, que va ser la següent: 

 
1 IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGIA SL 
2 ENERFIC 
3 MUNTATGES LLEIDA SA 
4 BOSIR SA 
5 LQ-LUX EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
6 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES SA 
7  ETRA BONAL SA 
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La mesa de contractació es reuneix en data 20 de febrer per la valoració de les 
ofertes contingudes en el sobre 2 i per procedir a l'obertura del sobre 3 i acorda 
el següent:  
 

“A la Sala d’actes de l’Ajuntament del Catllar es constitueix la Mesa de contractació per a 

l'adjudicació del contracte d'obres indicat a l’assumpte formada pels assistents indicats. 
 
Per part de la secretaria de la Mesa es dona compte de la valoració feta pel tècnic municipal 
en relació a la memòria tècnica presentada pels licitadors en el sobre número 2 i que era 
avaluable mitjançant judicis de valor, que és la següent: 
 

URBANITZACIÓ 
PINALBERT       

 
Certificats 

qualitat 
Efectes 
veïns 

Pla de 
treball 

Mem 
Tècnica 

Estructura 
org Màxim 

 6 5 9 10 10 40 

IMS 2020 6,00 3,00 1,00 1,00 3,00 14,00 

MUNTAGES LLEIDA SA 0,00 3,00 0,50 2,50 7,50 13,50 

BOSIR SA 6,00 4,50 4,50 9,50 9,00 33,50 

LQ-LUX EFICIENCIA 
ENERGÈTICA  0,00 3,00 5,00 1,00 3,00 12,00 

SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE CNES 6,00 4,75 4,50 5,50 9,00 29,75 

ETRA BONAL 6,00 4,00 8,50 4,50 10,00 33,00 

ENERFIC OPT 
ENERGÈTICA SL 0,00 3,00 1,00 6,00 2,00 12,00 

 
 

Acte seguit es procedeix a l’obertura del sobre número 3 “Proposició Econòmica”, i els 

membres de la Mesa procedeixen a puntuar, d’acord amb els paràmetres establerts al plec de 

condicions, les ofertes presentades amb el següent resultat: 

LICITADORS OFERTA ECONÒMICA 40   
REDUCCIÓ 

TERMINI 
EXECUCIÓ 

10 
AMPLIACIÓ 

TERMINI 
GARANTIA 

10 
PUNTS 
SOBRE 

3, 

  
PREU 
TIPUS 

PREU 
OFERTAT 

IMPORT 
BAIXA 

% DE 
BAIXA PUNTS 

OFERTAT 
(SETMANES) PUNTS OFERTAT(ANYS) PUNTS   

IMS 2020 
SOLUCIONES DE 
ENEREGIA SL 28.034,44 18.280,14 9.754,30 34,79% 27,08 10 8,87 11,00 10,00 45,94 

MUNTATGES 
LLEIDA SA 28.034,44 21.025,83 7.008,61 25,00% 19,45 8 7,09 4,00 8,00 34,55 

BOSIR SA 28.034,44 16.724,00 11.310,44 40,34% 31,40 11,28 10,00 9,00 10,00 51,40 

LQ-LUX 
EFICIPENCIA 
ENERGÈTICA 28.034,44 13.624,00 14.410,44 51,40% 40,00 5 4,43 5,00 10,00 54,43 
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SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
SA 28.034,44 23.548,77 4.485,67 16,00% 12,45 7 6,21 5,00 10,00 28,66 

ETRA BONAL SA 28.034,44 15.699,29 12.335,15 44,00% 34,24 8 7,09 5,00 10,00 51,33 

ENERFIC OPT 
ENERGETICA SL 28.034,44 20.068,00 7.966,44 28,42% 22,11 10 8,87 10,00 10,00 40,98 

 
 

Avaluades les ofertes econòmiques d’acord amb el criteris establerts a l’article 85.4 del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es constata 
que l’oferta presenta per l’empresa LQ-LUX EFICIENCIA ENERGÈTICA, s’ha de considerar 
desproporcionada i per tan la Mesa acorda requerir-li la justificació de l’oferta presentada. 
 

Acta seguit el President dóna per acabada la reunió a dos quarts de set de la tarda” 
 

En data 12 d’abril es reuneix la Mesa de contractació per la valoració de 
l’informe dels Serveis tècnics municipals referent a l’oferta econòmica amb 
baixa desproporcionada presentada per l’empresa LQ-LUX EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA i per elevar a l’òrgan de contractació la relació classificada de 
les proposicions presentades, acordant-se el següent :  
 

 “Reunits a la Casa de la Vila del Catllar, el dia 12 d’abril de 2018, a dos quarts de sis de la 
tarda, es constitueix la Mesa de Contractació, en reunió interna, per la valoració de l’informe 
dels serveis tècnics municipals referent a l’oferta econòmica amb baixa desproporcionada 
presentada per l’empresa LQ-LUX EFICIENCIA ENERGÈTICA i per elevar a l’òrgan de 
contractació la relació classificada de les proposicions presentades. 
 
Per part del President es procedeix a la constitució de la Mesa i acta seguit es dona compte 
que s’ha demanat justificació de l’oferta econòmica amb baixa desproporcionada a l’empresa 
LQ-LUX EFICIENCIA ENERGÈTICA que, amb data 19 de març, i amb Registre d’Entrada 
núm. 1.154, ha presentat el corresponent escrit justificatiu. 
 
S’informa que l’enginyer municipal ha emès informe relatiu a la baixa desproporcionada 
presentada per LQ-LUX EFICIENCIA ENERGÈTICA que tot seguit es transcriu íntegrament:  
 

“INFORME SERVEIS TÈCNICS 

 
Assumpte: CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT  SUBSTITUCIÓ DE 

L'ENLLUMENAT PÚBLIC AL SECTOR DE PINALBERT. 
 
ANTECEDENTS.- 
 
1.- El passat 7/3/2018 registre de sortida 614 es va requerir a l’empresa LQ-LUX Eficiència 
energètica (LED QUALITY LUX SL) a que a traves d’un requeriment presentes documentació 
per baixa amb oferta econòmicament desproporcionada en el procediment obert amb 
tramitació ordinària per a la contractació del subministrament de substitució de l’enllumenat 
públic al sector de Pinalbert. 
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2.- El passat 19/3/2018, i registre d’entrada 1154, l’empresa LED QUALITY LUX SL ha 
presentat documentació referent al requeriment demanat. 
 
FETS.- 
 
1.-D’acord amb el Plec de clàusules administratives al punt 16 “OFERTES AMB VALORS 
ANORMALS O DESPROPORCIONATS” ja es fa referencia a la possible existència d’ofertes 
considerades presumptament anormals o desproporcionades. 
 
2.-El text refós de la Llei de contractació del sector públic estableix a l’article 152, que quan 
s’identifica una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, s’ha de 
donar audiència al licitador que l’hagi presentat per que justifiqui la valoració de l’oferta i en 
precisi les condicions, en particular pel que fa a: 
 
 -l’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 

-les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què 
disposi per executar la prestació. 
-l’originalitat de les prestacions proposades. 
-el respecte de les disposicions a la protecció de l’ocupació i les condicions de treball 
vigents en el lloc on s’hagi de realitzar la prestació. 
-la possible obtenció d’una ajuda d’estat. 

 
3.- En referencia a la documentació presentada, per part de l’empresa, i la possible justificació 
de l’oferta presumptament anormal o desproporcionada, aporten informe justificatiu i, en el 
punt segon de l’exposició, els següents comentaris que aniré valorant: 
 

a.- Indica que l’empresa te solvència econòmica, financera, tècnica i professional. 
El fet que l’empresa tingui solvència no és garantia que pugui executar l’obra 

proposada amb la baixa presentada i a més aquesta afirmació no està documentada. 
 
b.- Comenta que compleix amb la normativa en matèria de Seguretat i Prevenció de 

Riscos Laborals. 
 Aquest punt no es necessari justificar-lo dons es una obligació com empresa. 
 
c.- Reducció del cost del producte al treballar sense intermediaris. 
El fet de treballar sense intermediaris, que no defineix en quines etapes de l’execució 

de l’obra, ni tampoc aporta cap document que ho acrediti no justifica la baixa en la licitació. 
 
d.- Presenta preus consensuats per les licitacions de l’Administració pública. 
 És una afirmació que no justifica el fet de la baixa en la licitació. 
 
e.- Les lluminàries presenten uns preus molt competitius pel fet de fabricar-ho a mida 

per cada client. 
En cap lloc indica el preu unitari de les làmpades, per tant no serveix per justificar la 

baixa en la licitació. 
 
f.-Presenta a l’annex 1 el pressupost presentat a la licitació: 
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PRESSUPOST URBANITZACIÓ 
PINALBERT   

    

Concepte 
Preu unitari 
licitador 

Retirada llums existents 18,00 

Adquisició i instal·lació lluminària tipus 
Carandini VMAX o similar 231,80 

Adquisició i instal·lació lluminària tipus 
Icon Salvi o similar 206,00 

Seguretat i Salut 194,60 

 
A continuació el pressupost del projecte de la licitació 
 

PRESSUPOST URBANITZACIÓ 
PINALBERT   

    

Concepte 
Preu unitari 
projecte 

Retirada llums existents 68,91 

Adquisició i instal·lació lluminària tipus 
Carandini VMAX o similar 465,55 

Adquisició i instal·lació lluminària tipus 
Icon Salvi o similar 327,18 

Seguretat i Salut 299,12 

 
El resum de pressupost presentat no aporta el desglossament de les partides amb 

preus unitaris i per tant no es poden avaluar els preus presentats.  
 

g.- Adjunta fitxes tècniques dels elements que presenta en la seva oferta. 
És demana que les làmpades siguin de classe I i que tinguin dissipador de calor 

integrat i les làmpades que es proposen no s’inclou. 
 

h.- Originalitat de les prestacions 
Comenta en el seu escrit que la proposta és de tecnologia LED, aquesta tecnologia ja 

està demanada en el nostre Plec. 
 
i.- Respecte a les disposicions a la protecció de l’ocupació. 
Aquest punt no es necessari justificar-lo dons es una obligació com empresa. 
 
j.- Indica que no te cap tipus d’ajuda per part de l’Estat. 
És una afirmació que no està justificada. 
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k.- Preu competitiu de l’instal·lador. 
El fet que l’empresa tingui preu competitiu amb l’instal·lador no és garantia que pugui 

executar l’obra proposada amb la baixa presentada i a més aquesta afirmació no està 
documentada. 
 
CONCLUSIONS.- 
 
Amb la documentació presentada es considera que no es justifica suficientment ni es garanteix 
la baixa en l’oferta presentada per LED QUALITY LUX SL en dos termes, tema econòmic i 
proposta de material: 
  

1. Els diferents punts aportats i definits a l’apartat dels fets: 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3j i 3k 
que fan referència a temes econòmics no son suficients ni han estat documentats 
per justificar la baixa presentada en la licitació. 

2. D’acord amb el manifestat als apartats 3g i 3h els tipus de lluminàries i columnes 
proposades tenen mancances i diferencies tècniques per definir. 

 
Per tant es proposa a la Mesa no tenir en compte l’oferta presentada per l’empresa LED 
QUALITY LUX SL.” 
 
Per tot això la mesa proposa:  
 
Primer.- Excloure de la licitació a l’empresa LQ-LUX EFICIÈNCIA ENERGÈTICA i fer 
proposta d’adjudicació,  d’acord amb la següent puntuació obtinguda, i un cop exclosa 
l’empresa esmentada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICITADORS 
 

CERTIFICATS 
QUALITAT 

(màx. 6) 

EFECTES 
VEÏNS 
(màx.5) 

PLA DE 
TREBALL 

(màx.9) 

MEM. 
TÈCNICA 
(màx. 10) 

ESTRUC. 
ORGÀNICA 
(màx. 10) 

PUNTS 
SOBRE 

2 

BOSIR SA 6,00 4,50 4,50 9,50 9,00 33,50 

ETRA BONAL SA 6,00 4,00 8,50 4,50 10,00 33,00 

IMS 2020 6,00 3,00 1,00 1,00 3,00 14,00 

SOCIEDAD 
ESPAÑOLAS C. 

6,00 4,75 4,50 5,50 9,00 29,75 

ENERFIC OPT. 
ENERG. SL 

0,00 3,00 1,00 6,00 2,00 12,00 

MUNTATGES 
LLEIDA SA 

0,00 3,00 0,50 2,50 7,50 13,50 

LICITADORS 
 

OFERTA ECONÒMICA 40   
REDUCCIÓ 

TERMINI 
EXECUCIÓ 

10 
AMPLIACIÓ 

TERMINI 
GARANTIA 

10 
PUNTS 
SOBRE 

3 

  
PREU 
TIPUS 

PREU 
OFERTAT 

IMPORT 
BAIXA 

% DE 
BAIXA PUNTS 

OFERTAT 
(SETMANES) PUNTS OFERTAT(ANYS) PUNTS   

MUNTATGES 
LLEIDA SA 

28.034,44 21.025,83 7.008,61 25,00% 22,73 8 7,09 4,00 8,00 37,82 

IMS 2020 SOLUC. 
ENERGIA SL 

28.034,44 18.280,14 9.754,30 34,79% 31,63 10 8,87 11,00 10,00 50,50 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

32 
1.2.2.2 2018.015(308) 

 
 
Segon.- Elevar a l’òrgan de contractació la relació classificada per ordre decreixent de les 
proposicions presentades als diferents lots: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tercer.- Publicar l’Acta al perfil del contractant.  
 
El president de la Mesa de Contractació dóna per finalitzada la present reunió a les set de la 
tarda.“ 
  

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 

S. ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCC. SA 

28.034,44 23.548,77 4.485,67 16,00% 14,55 7 6,21 5,00 10,00 30,76 

ENERFIC OPT. 
ENERG. SL 

28.034,44 20.068,00 7.966,44 28,42% 25,83 10 8,87 10,00 10,00 44,70 

ETRA BONAL SA 28.034,44 15.699,29 12.335,15 44,00% 40,00 8 7,09 5,00 10,00 57,09 

BOSIR SA 28.034,44 16.724,00 11.310,44 40,34% 36,68 11,28 10,00 9,00 10,00 56.68 

 
ORDRE 

LICITADORS 
LOT 1 

PUNTUACIÓ 
SOBRE 2 

PUNTUACIÓ 
SOBRE 3 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

1 BOSIR SA 33,50 56,68 90,18 

2 ETRA BONAL SA 33,00 57,09 90,09 

3 
IMS 2020 SOLUC. 
ENERGIA SL 

14,00 50,50 64,50 

4 
S. ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCC. SA 

29,75 30,75 60,50 

5 
ENERFIC OPT. 
ENERGETICA SL 

12,00 44,70 56,70 

6 MUNTATGES LLEIDA SA 13,50 37,82 51,32 
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- 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. 

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, d’acord amb 
la Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, és la Junta de Govern Local, per delegació d’Alcaldia efectuada 
mitjançant decret 2017/542 de data 31 d’octubre de 2017. 
 
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.  Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en el 

procediment de contractació pel subministrament i substitució de 
l’enllumenat públic del sector de Pinalbert:  

 

 
Segon.  Requerir a l’empresa BOSIR SA perquè, en el termini màxim de deu 

dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta requeriment, 
acrediti que ha constituït la garantia definitiva per import de 836, 20 €, 
acrediti disposar de la capacitat suficient per contractar amb 
l'administració i aporti els certificats d’estar al corrent de la Seguretat 
Social i del compliment de les obligacions tributàries, d’acord amb el 
que s’estableix amb la clàusula 17na del Plec de clàusules 
administratives particulars reguladores del procediment. 

 

 
ORDRE 

LICITADORS 
LOT 1 

PUNTUACIÓ 
SOBRE 2 

PUNTUACIÓ 
SOBRE 3 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

1 BOSIR SA 33,50 56,68 90,18 

2 ETRA BONAL SA 33,00 57,09 90,09 

3 
IMS 2020 SOLUC. 
ENERGIA SL 

14,00 50,50 64,50 

4 
S. ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCC. SA 

29,75 30,75 60,50 

5 
ENERFIC OPT. 
ENERGETICA SL 

12,00 44,70 56,70 

6 MUNTATGES LLEIDA SA 13,50 37,82 51,32 
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Tercer.  Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament 
l’anterior requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el 
licitador ha retirat l’oferta, amb les conseqüències establertes a 
l’article 103.1 TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà a demanar la 
mateixa documentació al següent licitador, per ordre de classificació. 

 

Quart.  Publicar el present acord al Perfil del contractant.  
 
Cinquè.  Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la 

tramitació, contra el present Acord no és procedent cap tipus de 
recurs.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓ DE 

L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE REFORMA PARCIAL DE LA 
CASA DE LA VILA QUE PRESENTA L’ADJUDICATÀRIA 
EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL (1.4.6 2017.026(558)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 15 de febrer de 2018 es va aprovar 
l’execució de l’obra municipal ordinària de reforma parcial de la Casa de la Vila 
i es varen adjudicar els treballs a l’empresa Edificacions i Reparacions Tarraco, 
SL, per import de 98.059,05 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
81.040,54 €, pressupost net, i 17.018,51 € en concepte d’Impost sobre el valor 
afegit (IVA) al tipus del 21%. 
 
Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha 
lliurat la certificació núm. 1, corresponent als treballs realitzats durant el mes de 
març de 2018, que importen la quantitat de 4.340,23 € (quatre-mil tres-cents 
quaranta euros amb vint-i-tres cèntims d’euro). 
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L’obra està finançada amb recursos provinents del Pla d’Acció Municipal de la 
Diputació de Tarragona, anualitat de 2017 i amb fons propis de la Corporació 
en aquella part no subvenida. 
 
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a 
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar la certificació núm. 1 corresponent a l’obra municipal 

ordinària de reforma parcial de la Casa de la Vila, per import total de 
4.340,23 € (quatre-mil tres-cents quaranta euros amb vint-i-tres cèntims 
d’euro), i autoritzar-ne el seu pagament. 

 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa 
adjudicatària.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓ DE 

L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE “CONSTRUCCIÓ D’UNA 
VORERA AL CAMÍ DE TARRAGONA”, QUE PRESENTA 
L’ADJUDICATÀRIA SEÑALES GIROD, SL (1.4.6 2017.034(681)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 25 de gener de 2018 es va aprovar 
l’execució de l’obra municipal ordinària de construcció d’una vorera al Camí de 
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Tarragona i es varen adjudicar els treballs a l’empresa SEÑALES GIROD, SL, 
per import de 94.473,67 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
78.077,41 €, pressupost net, i 16.396,26 € en concepte d’Impost sobre el valor 
afegit (IVA) al tipus del 21%. 
 

Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha 
lliurat la certificació núm. 1, corresponent als treballs realitzats durant el mes de 
març de 2018, que importen la quantitat de 5.808,11 € (cinc-mil vuit-cents vuit 
euros amb onze cèntims d’euro). 
 

L’obra està finançada amb recursos provinents del Pla d’Acció Municipal de la 
Diputació de Tarragona, anualitat de 2017 i amb fons propis de la Corporació 
en aquella part no subvenida. 
 

La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a 
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre. 
 

En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 

Primer.  Aprovar la certificació núm. 1 corresponent a l’obra municipal 
ordinària de construcció d’una vorera al Camí de Tarragona, per 
import total de 5.808,11 € (cinc-mil vuit-cents vuit euros amb onze 
cèntims d’euro), i autoritzar-ne el seu pagament. 

 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa 
adjudicatària.” 

 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA ACTA DE PREUS 

CONTRADICTORIS DE L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE 
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REFORMA PARCIAL DE LA CASA DE LA VILA QUE PRESENTA 
L’ADJUDICATÀRIA EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL 
(1.4.6 2017.026(558)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 15 de febrer de 2018 es va aprovar 
l’execució de l’obra municipal ordinària de reforma parcial de la Casa de la Vila 
i es varen adjudicar els treballs a l’empresa Edificacions i Reparacions Tarraco, 
SL, per import de 98.059,05 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
81.040,54 €, pressupost net, i 17.018,51 € en concepte d’Impost sobre el valor 
afegit (IVA) al tipus del 21%. 
 

Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha 
lliurat la primera acta de preus contradictoris, corresponent als treballs realitzats 
durant el mes de març de 2018, que importa la quantitat de 6.147,14 € (sis-mil 
cent quaranta-set euros amb vint-i-tres cèntims d’euro). 
 

L’obra està finançada amb recursos provinents del Pla d’Acció Municipal de la 
Diputació de Tarragona, anualitat de 2017 i amb fons propis de la Corporació 
en aquella part no subvenida. 
 

La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a 
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre. 
 

En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 

Primer.  Aprovar la primera acta de preus contradictoris de l’obra municipal 
ordinària de reforma parcial de la Casa de la Vila, per import total de 
6.147,14 € (sis-mil cent quaranta-set euros amb vint-i-tres cèntims 
d’euro). 

 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa 
adjudicatària.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
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Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA ACTA DE PREUS 

CONTRADICTORIS DE L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE 
“CONSTRUCCIÓ D’UNA VORERA AL CAMÍ DE TARRAGONA”, QUE 
PRESENTA L’ADJUDICATÀRIA SEÑALES GIROD, SL (1.4.6 
2017.034(681)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 25 de gener de 2018 es va aprovar 
l’execució de l’obra municipal ordinària de construcció d’una vorera al Camí de 
Tarragona i es varen adjudicar els treballs a l’empresa SEÑALES GIROD, SL, 
per import de 94.473,67 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
78.077,41 €, pressupost net, i 16.396,26 € en concepte d’Impost sobre el valor 
afegit (IVA) al tipus del 21%. 
 

Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha 
lliurat la primera acta de preus contradictoris, corresponent als treballs realitzats 
durant el mes de març de 2018, que importen la quantitat de 3.240,62 € (tres-mil 
dos-cents quaranta euros amb seixanta-dos cèntims d’euro). 
 

L’obra està finançada amb recursos provinents del Pla d’Acció Municipal de la 
Diputació de Tarragona, anualitat de 2017 i amb fons propis de la Corporació 
en aquella part no subvenida. 
 

La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a 
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre. 
 

En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 

Primer.  Aprovar la primera acta de preus contradictoris corresponent a l’obra 
municipal ordinària de construcció d’una vorera al Camí de 
Tarragona, per import total de 3.240,62 € (tres-mil dos-cents quaranta 
euros amb seixanta-dos cèntims d’euro). 
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Segon. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa 
adjudicatària.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓ 

ADDICIONAL DE L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE REFORMA 
PARCIAL DE LA CASA DE LA VILA QUE PRESENTA 
L’ADJUDICATÀRIA EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL 
(1.4.6 2017.026(558)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 15 de febrer de 2018 es va aprovar 
l’execució de l’obra municipal ordinària de reforma parcial de la Casa de la Vila 
i es varen adjudicar els treballs a l’empresa Edificacions i Reparacions Tarraco, 
SL, per import de 98.059,05 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
81.040,54 €, pressupost net, i 17.018,51 € en concepte d’Impost sobre el valor 
afegit (IVA) al tipus del 21%. 
 

Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha 
lliurat la primera certificació addicional, corresponent als treballs realitzats durant 
el mes de març de 2018, que importa la quantitat de 6.147,14 € (sis-mil cent 
quaranta-set euros amb vint-i-tres cèntims d’euro). 
 

L’obra està finançada amb recursos provinents del Pla d’Acció Municipal de la 
Diputació de Tarragona, anualitat de 2017 i amb fons propis de la Corporació 
en aquella part no subvenida. 
 

La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a 
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la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre. 
 

En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 

Primer.  Aprovar la primera certificació addicional corresponent a l’obra 
municipal ordinària de reforma parcial de la Casa de la Vila, per import 
total de 6.147,14 € (sis-mil cent quaranta-set euros amb vint-i-tres 
cèntims d’euro), i autoritzar-ne el seu pagament. 

 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa 
adjudicatària.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓ 

ADDICIONAL DE L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE 
“CONSTRUCCIÓ D’UNA VORERA AL CAMÍ DE TARRAGONA”, QUE 
PRESENTA L’ADJUDICATÀRIA SEÑALES GIROD, SL (1.4.6 
2017.034(681)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 25 de gener de 2018 es va aprovar 
l’execució de l’obra municipal ordinària de construcció d’una vorera al Camí de 
Tarragona i es varen adjudicar els treballs a l’empresa SEÑALES GIROD, SL, 
per import de 94.473,67 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
78.077,41 €, pressupost net, i 16.396,26 € en concepte d’Impost sobre el valor 
afegit (IVA) al tipus del 21%. 
 

Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha 
lliurat la primera certificació addicional, corresponent als treballs realitzats durant 
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el mes de març de 2018, que importen la quantitat de 3.240,62 € (tres-mil dos-
cents quaranta euros amb seixanta-dos cèntims d’euro). 
 

L’obra està finançada amb recursos provinents del Pla d’Acció Municipal de la 
Diputació de Tarragona, anualitat de 2017 i amb fons propis de la Corporació 
en aquella part no subvenida. 
 

La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a 
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre. 
 

En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 

Primer.  Aprovar la primera certificació addicional corresponent a l’obra 
municipal ordinària de construcció d’una vorera al Camí de 
Tarragona, per import total de 3.240,62 € (tres-mil dos-cents quaranta 
euros amb seixanta-dos cèntims d’euro), i autoritzar-ne el seu 
pagament. 

 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa 
adjudicatària.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
I quan són tres quarts de vuit de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar, 
el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta. 
 
L’Alcalde       El Secretari.  
      
      

 


