A la Sala de conferencies de l’incubadora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell (lloc utilitzat per
garantir la seguretat segons l’alarma COVID 19 RD 463/2020, de 14 de març), essent les vint-i-dos
hores del dia 5 d’agost de 2020, es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen,
sota la presidència del Sr. Alcalde, Ramon Consola Palau, per celebrar la sessió extraordinària del
Ple de la Corporació.

Assistents:
Ramon Consola Palau
Jaume Amorós Bonet
Miquel Campàs Pla
Brigit Jubillar Jové
Rosa Mª Buira Castells
Àngela Utrilla Sánchez
Carles Palau Boté
Miquel Amorós Folguera
Nadir Castells Gené
Rosa Romà Navarro

Alcalde, JxB
Regidor, JxB
Regidor, JxB
Regidora, JxB
Regidora, JxB
Regidora, JxB
Regidor, BM-AM
Regidor, BM-AM
Regidora, BM-AM
Regidora, BM-AM

No assisteixen i justifiquen la seva absència:
La justificació de l’absència la comunica directament el Sr. Carles Palau per problemes d’última
hora en la explotació porcina del Sr. Cerqueda.
Enric Cerqueda Secanell, Regidor, BM-AM
Hora de començament : 10,00 nit. Del dia 5 d’agost de 2020
Hora d’acabament: 2/4 meins 5 minuts de 11. Del dia 5 d’agost de 2020

Número: 2020-0006 Data: 11/01/2021

Assistència i quòrum

ACTES DE PLENS 2020

Actua com a Secretari interventor accidental Ferran Lázaro Díez.
Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que assisteixen
nou dels onze regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els articles 46.2.c)
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 90
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts següents:
Ordre del dia
1. Ratificació decret Exp. 389/2019
2. Expedient 389/2019. Actuacions Preparatòries de contractes.
L’alcalde en el moment de l’inici de la sessió plenària dona la bona nit a tots els assistents. El Sr.
Alcalde comenta un error en la data 14 de mag de 2019 i es fa constar que la data correcta es
14 de maig de 2020.

1
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Ramon Consola Palau (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 11/01/2021
HASH: 6556ae5bb8ff95a4a5051a7e53d9203c
Ferran Lázaro i Díez (2 de 2)
Administratiu
Data Signatura: 11/01/2021
HASH: 47ad5821a4e3c8cddf96ee3f593dd968

ACTA PLE 05-08-20

Al primer punt Ratificació decret Exp. 389/2019
Aquest punt es conegut per tots els mem

1-RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM 2020-0190 PROJECTE
REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR (FASE 4). APROVAR
RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES EMPRESES PRESENTADES I REQUERIMENT
DOCUMENTACIÓ EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE
DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR (FASE 4)

DE
LA
DE
DE

Exp.- 389/2019
Assumpte: Aprovació de la relació classificada de les empreses presentades i
requeriment de documentació en el procediment de contractació del Projecte de Reforma
i Ampliació de l'Enllumenat Exterior (Fase 4)
ANTECEDENTS
Atès que el Decret d’Alcaldia 103/2020, de data 12 de maig de 2020, es va aprovar
l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat pel contracte d’obres
titulat “Reforma de l’Enllumenat Exterior del Municipi de Bell-lloc d’Urgell (Fase 4)”,
convocant la seva licitació, amb un pressupost base de licitació de 142.763,74 €
(117.986,56 € més 21% d’IVA)
En el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell de data 29 de maig de
2019 es publicà l'anunci de licitació.
En data 4 de juny de 2020 es va reunir la Mesa de contractació per l’obertura del sobre A,
i va acordar el següent:
“Primer.- Admetre les proposicions presentades pels següents licitadors:
Núm.
1
2
3
4
5
6

Empresa
MUNTATGES LLEIDA, S.A
CITELUM IBÉRICA S.A.
AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U.
ELECTRICITAT BOQUET, S.L.

2
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“DECRET D’ALCALDIA
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Ates la voluntat de contractar definitivament el Projecte de Reforma i Ampliació de
l'Enllumenat Exterior (Fase 4), considera oportú ratificar la següent resolució que transcrit
literalment és la següent:

ACTES DE PLENS 2020

Expedient: 389/2019

Segon.- Sol·licitar una esmena a la documentació a ESTUDIOS Y MONTAJES
ELECTRICOS S.L.
Tercer.- S’entrega a la documentació als Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida
atès que han redactar el Projecte Executiu, perquè emetin l’informe tècnic d’avaluació
dels criteris avaluables de forma subjectiva un cop es rebi l’esmena sol·licitada.

Núm.
1
2
3
4
5

Relació de licitadors admesos:
Empresa
MUNTATGES LLEIDA, S.A
CITELUM IBÉRICA S.A.
AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U.
ELECTRICITAT BOQUET, S.L.
ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS S.L

- Relació de licitadors exclosos:
Cap
El 5 de juny s’entrega la documentació als serveis tècnics de la Diputació de Lleida
perquè emetin l’informe tècnic d’avaluació dels criteris avaluables de forma subjectiva,
per a la valoració de les mateixes de conformitat amb els criteris establerts en el Plec
de clàusules administratives.
El 5 de juny, es rep l’informe de valoració dels serveis tècnics de la Diputació de Lleida
de les ofertes incloses en el sobre A, amb el següent resultat:

Programa de Treball i Memòria Constructiva

Qualitat
Coneixement
procés
del terreny
constructiu
MUNTATGES LLEIDA, S.A
CITELUM IBÉRICA S.A.
AUXILIAR DE SERVICIOS
Y ASISTENCIA, S.L.U.

Millores Tècniques

Coherència
en la
planificaci
ó

Millora
valors
medi
ambientals

Punt
de
Mov. Terres Mov. Terres
Llum Via
ADIF
Creuament
Fèrrea

Projector
s LED
Annex
escola

TOTAL

2,5

5

2

3

7,40

8

8

10,18

46,08

5

5

2

2,25

1,12

8

1,12

11

35,49

5

5

2

3

8

8

8

11

50

3
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-

ACTES DE PLENS 2020

En data 5 de juny de 2020 el secretari certifica que s’ha presentat en temps i forma la
documentació administrativa sol·licitada a l’empresa ESTUDIOS Y MONTAJES
ELECTRICOS S.L i s’estableix la relació definitiva de candidats admesos i exclosos, que
va ser la següent:

Número: 2020-0006 Data: 11/01/2021

Quart.- Publicar l’Acta al Perfil de Contractant. “

ELECTRICITAT BOQUET,
S.L.
ESTUDIOS Y MONTAJES
ELECTRICOS S.L.

5

5

2

2,25

7,40

8

7,40

10,18

47,23

1

1

1

0

2,8

2,8

2,8

3,85

15,25

ACTES DE PLENS 2020

Els Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida, el 12 de juny han emès l’informe tècnic
d’avaluació dels criteris avaluables de forma automàtica, considerant que les empreses
CITELUM IBERICA SA i ELECTRICITAT BOQUET SL han incorregut en baixa
desproporcionada i se’ls ha de comunicar que aportin justificant tècnic i econòmic sobre
els següents apartats:
- Justificació de la mà d'obra, de tècnics i operaris, acreditant el compliment del
conveni laboral, que aportin per a l'execució de les obres, tot justificant la baixa
ocasionada i les millores proposades en la oferta.
- Justificació dels diferents materials, equips, instal·lacions i/o sistemes a col·locar
i/o instal·lar en l'obra, tots justificant la baixa ocasionada i les millores proposades
en la oferta.
- Quadre comparatiu econòmic dels preus que sent derivin de la oferta presentada,
amb els definits en projecte base a la licitació, com dels imports totals dels
diferents apartats que formen el pressupost on quedin reflectides els percentatges
de: Despeses Generals, Benefici Industrial, la baixa ocasionada i les millores
proposades.
La Mesa de Contractació, un cop examinades i informades les ofertes, acorda:

Número: 2020-0006 Data: 11/01/2021

La mesa de contractació es reuneix en data 12 de juny de 2020 procedeix a l'obertura
del sobre B, documentació dels criteris avaluables de forma automàtica.

Programa de Treball i Memòria Constructiva

Qualitat
Coneixement
procés
del terreny
constructiu
MUNTATGES LLEIDA, S.A
CITELUM IBÉRICA S.A.
AUXILIAR DE SERVICIOS
Y ASISTENCIA, S.L.U.
ELECTRICITAT BOQUET,
S.L.
ESTUDIOS Y MONTAJES
ELECTRICOS S.L.

Millores Tècniques

Coherència
en la
planificaci
ó

Millora
valors
medi
ambientals

Punt
de
Mov. Terres Mov. Terres
Llum Via
ADIF
Creuament
Fèrrea

Projector
s LED
Annex
escola

TOTAL

2,5

5

2

3

7,40

8

8

10,18

46,08

5

5

2

2,25

1,12

8

1,12

11

35,49

5

5

2

3

8

8

8

11

50

5

5

2

2,25

7,40

8

7,40

10,18

47,23

1

1

1

0

2,8

2,8

2,8

3,85

15,25
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“Primer.- Ratificar l’informe tècnic de data 5 de juny de 2020 de valoració dels criteris
avaluables amb judici de valor, de les puntuacions atorgades, amb el següent detall:

Segon.- Sol.licitar a les empreses CITELUM IBERICA SA i ELECTRICITAT BOQUET SL
que han incorregut en baixa desproporcionada que aportin justificant tècnic i
econòmic de les mateixes seguint els apartats descrits anteriorment.
Tercer.- Publicar l’Acta al perfil del contractant.”

Qualitat direcció i
execució
Garanties
obres/instal.lacions
TOTAL
LICITADOR: CITELUM IBÉRICA S.A
Proposta presentada:
Oferta econòmica
112.530,00 euros

Qualitat direcció i
execució
Garanties
obres/instal.lacions
TOTAL

Puntuació

30 punts
20 punts
50 punts
Puntuació
BAIXA
DESPROPORCIONAD
A
30 punts
20 punts
50 punts

LICITADOR: AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U.
Proposta presentada:
Puntuació
Oferta econòmica
137.883,34 euros
Qualitat direcció i
execució
Garanties
obres/instal.lacions
TOTAL
LICITADOR: ELECTRICITAT BOQUET, S.L.
Proposta presentada:

26 punts
20 punts
46 punts
Puntuació

5
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LICITADOR: MUNTATGES LLEIDA, S.A
Proposta presentada:
Oferta econòmica
118.493,90 euros
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Es donar compte de l'informe de valoració de les ofertes incloses en el sobre B –
criteris avaluables de forma automàtica de 12 de juny, amb el següent resultat:

ACTES DE PLENS 2020

La mesa de contractació es reuneix en data 7 de juliol de 2020 per l’avaluació dels
documents tècnics i econòmics de les empreses que han incorregut en baixa
desproporcionada i posterior avaluació global de l’obertura del SOBRE B.

Oferta econòmica

109.076,94 euros

BAIXA
DESPROPORCIONAD
A
30 punts

Qualitat direcció i
execució
Garanties
obres/instal.lacions
TOTAL

20 punts

0 punts
0 punts
0 punts

Un cop notificades les baixes per la seva justificació tècnica els Serveis Tècnics de la
Diputació de Lleida, han emès l’informe tècnic d’avaluació el 6 de juliol de 2020 de la
justificació aportada per l’empresa ELECTRICITAT BOQUET SL desestimant la seva
justificació, l’empresa CITELUM IBERICA SA no va aportar cap justificació.
Finalment el resultat de les puntuacions obtingudes per les empreses que s’han presentat
és el següent:

LICITADOR
MUNTATGES
LLEIDA, S.A
CITELUM
IBÉRICA S.A.
AUXILIAR DE
SERVICIOS Y
ASISTENCIA,
S.L.U.
ELECTRICITAT
BOQUET, S.L.
ESTUDIOS Y
MONTAJES
ELECTRICOS S.L.

IMPORT
MILLORE PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
S
AUTOMÀTIC ECONÒMIC
S / IVA
A
A

TOTAL

46,08

13.445,06

50

100

196,08

35,49

11.950,18

50

0,00

85,49

50

11.681,55

46

94,91

190,91

47,23

16.715,23

50

0,00

97,23

15,25

0,00

0,00

99,29

114,54

PUNTACI
Ó JUDICI
DE VALOR

La Mesa de Contractació, un cop examinades i informades les ofertes, acorda:

6
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Qualitat direcció i
execució
Garanties
obres/instal.lacions
TOTAL

Puntuació
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LICITADOR: ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS S.L.
Proposta presentada:
Oferta econòmica
121.181,81 euros

ACTES DE PLENS 2020

50 punts

“Primer.- Ratificar l’informe tècnic de data 12 de juny de 2020 criteris avaluables de
forma automàtica, amb el següent detall:

LICITADOR: CITELUM IBÉRICA S.A
Proposta presentada:
Oferta econòmica
112.530,00 euros

Qualitat direcció i
execució
Garanties
obres/instal.lacions
TOTAL

30 punts
20 punts
50 punts
Puntuació
BAIXA
DESPROPORCIONAD
A
30 punts
20 punts
50 punts

Número: 2020-0006 Data: 11/01/2021

Qualitat direcció i
execució
Garanties
obres/instal.lacions
TOTAL

Puntuació

ACTES DE PLENS 2020

LICITADOR: MUNTATGES LLEIDA, S.A
Proposta presentada:
Oferta econòmica
118.493,90 euros

Qualitat direcció i
execució
Garanties
obres/instal.lacions
TOTAL
LICITADOR: ELECTRICITAT BOQUET, S.L.
Proposta presentada:
Oferta econòmica
109.076,94 euros

Qualitat direcció i
execució
Garanties
obres/instal.lacions
TOTAL

26 punts
20 punts
46 punts
Puntuació
BAIXA
DESPROPORCIONAD
A
30 punts
20 punts
50 punts

7
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LICITADOR: AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U.
Proposta presentada:
Puntuació
Oferta econòmica
137.883,34 euros

LICITADOR: ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS S.L.
Proposta presentada:
Oferta econòmica
121.181,81 euros
Qualitat direcció i
execució
Garanties
obres/instal.lacions
TOTAL

Puntuació

0 punts
0 punts

LICITADOR
MUNTATGES
LLEIDA, S.A
CITELUM
IBÉRICA S.A.
AUXILIAR DE
SERVICIOS Y
ASISTENCIA,
S.L.U.
ELECTRICITAT
BOQUET, S.L.
ESTUDIOS Y
MONTAJES
ELECTRICOS S.L.

IMPORT
MILLORE PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
S
AUTOMÀTIC ECONÒMIC
S / IVA
A
A

TOTAL

46,08

13.445,06

50

100

196,08

35,49

11.950,18

50

0,00

85,49

50

11.681,55

46

94,91

190,91

47,23

16.715,23

50

0,00

97,23

15,25

0,00

0,00

99,29

114,54

PUNTACI
Ó JUDICI
DE VALOR

Cinqué.- Elevar a l’òrgan de contractació la relació classificada, per ordre decreixent, de
les proposicions presentades.
ORDRE
1
2
3
4
5

LICITADOR
MUNTATGES LLEIDA, S.A
AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U
ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS S.L.
ELECTRICITAT BOQUET, S.L.
CITELUM IBÉRICA S.A

PUNTUACIÓ
196,08

190,91
114,54
97,23
85,49

Cinqué.- Publicar l’Acta al perfil del contractant.”

8
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Tercer.- Ratificar el resultat de les puntuacions obtingudes per les empreses que s’han
presentat és el següent:
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Segon.- Ratificar l’informe tècnic de data l’informe tècnic d’avaluació el 6 de juliol de 2020
de la justificació aportada per l’empresa ELECTRICITAT BOQUET SL desestimant la
seva justificació, l’empresa CITELUM IBERICA SA no va aportar cap justificació.

ACTES DE PLENS 2020

0 punts

FONAMENTS DE DRET
L’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels
sector públic, i a la resta de normativa aplicable a l’expedient.
Per tot això, RESOLC:

del Municipi de Bell-lloc d’Urgell (Fase 4) de l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell:

ORDRE
1
2
3
4
5

LICITADOR
MUNTATGES LLEIDA, S.A
AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U
ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS S.L.
ELECTRICITAT BOQUET, S.L.
CITELUM IBÉRICA S.A

PUNTUACIÓ
196,08

190,91
114,54
97,23
85,49

Número: 2020-0006 Data: 11/01/2021

en l’expedient de contractació de la Reforma de l’Enllumenat Exterior

ACTES DE PLENS 2020

Primer.- Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades

Segon.- Requerir a l’empresa MUNTATGES LLEIDA, S.A perquè, en el
d’aquesta requeriment, presenti la següent documentació, segons la
clàusula 20 del plec de clàusules administratives particulars, següent:
-

-

Solvència econòmica i financera.
Criteris de solvència tècnica o professional, o l’acreditació de la
classificació empresarial.
Acreditació de la inscripció al registre oficial de licitadors.
Justificació acreditativa que ha constituït la garantia definitiva
per un import de 4.896,44 euros.
Certificats d’estar al corrent de la Seguretat Social i del
compliment de les obligacions tributàries.

Tercer.-

Fer

advertiment

adequadament

l’anterior

exprés

que,

requeriment

de
en

el

no

complimentar-se

termini

assenyalat,

s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les conseqüències

9
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termini màxim de set dies hàbils, comptats des de la recepció

establertes a la clàusula 20 del plec de clàusules administratives
particulars, i, en tal cas, es procedirà a demanar la mateixa
documentació al següent licitador, per ordre de classificació.
Quart.- Publicar la present resolució al Perfil del contractant i
notificar-ho als efectes corresponents.

Sisè.- Ratificar aquest decret al ple de la Corporació en la propera sessió ordinària que
es celebri.”
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Votació:
Grup JxB, 6 vots a favor.
Grup BM-AM 4 vots a favor.
Total vots a favor 10

En el segon punt de l’ordre del dia que fa referencia a l’expedient 389/2019. Actuacions
Preparatòries de contractes.
L’Alcalde llegeix la proposta de l’adjudicació de la contractació de l’obra del projecte de reforma i
ampliació de l’enllumenat exterior de la fase 4.
El Sr. Carles Palau explica que el seu grup vol votar a favor perquè es un be pel poble, es un
projecte de l’any 2010 i que ha estat recuperat l’any 2018, es sap si el termini d’execució de l’
obra serà abans d’acabar l’any.
El Sr. Alcalde contesta que s’ha fet tot el tràmit el mes rapit possible per poder començar l’obra el
mes aviat que es pugui.
La Sra. Buira vol comentar que els tècnics han estat molt escrupolosos a l’hora de puntuar a les
empreses, en tot el marc legal l’empresa Muntatges Lleida SA. ha estat la mes puntuada.
El Sr. Palau demana l’informe tècnic.
El Sr. Consola contesta que al decret hi ha l’informe, però se li enviara una copia.
El Sr. Alcalde comenta la baixa desproporcionada de l’empresa Electricitat Boquet Sl., el tècnic
de Diputació ha estat molt mirat a l’ hora de analitzar aquesta baixa tant important en l’apartat

10
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cap tipus de recurs.
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impuls de la tramitació, contra la present resolució no és procedent

ACTES DE PLENS 2020

Cinquè.- Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple

econòmic com tècnic i se’ls ha comunicat que portin justificant tècnic i econòmic en una seria
d’apartats tal com consta a l’informe.
Cal tenir en compte que aquesta empresa ha estat molt problemàtica en execucions d’obres
similars en altres municipis de la província.

Expedient núm. 389/2019

Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell és titular de l’enllumenat públic del municipi
que està instal·lat des de fa molts anys, el que comporta una elevada despesa energètica
i una baixa qualitat lumínica.
Atès que l’any 2017 els serveis tècnics de la Diputació de Lleida van realitzar el projecte
de “Reforma i Ampliació de l’Enllumenat Exterior del Municipi de Bell-lloc d’Urgell (Fase
4)”.
Atès que l’any 2018, l’ajuntament va realitzar una auditoria energètica de l’estat actual de
l’enllumenat públic. L’auditoria inclou la revisió de l’estat actual de les instal·lacions i el
inventari de les principals característiques de cada punt de llum, la seva georeferenciació
i el càlcul dels nivells d’il·luminació, entre d’altres, proposant millores en estalvi
energètica.
Atès que aquest alcaldia creu necessari dur a termes les actuacions especificades, amb
la finalitat de promoure la millora de les instal·lacions aplicant les millors tecnologies
d’il·luminació, per ser eficients energèticament i per raons mediambientals.
Atès la memòria desenvolupada per sol·licitar la subvenció FEDER dins la convocatòria
per entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carbono dins el marc
del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.
Atès la Mesura 6. Renovació de les instal·lacions d'enllumenat, il·luminació i senyalització
exterior que té com a objectiu d'actuació reformar les instal·lacions municipals
d'enllumenat, il·luminació i senyalització exterior existents per tal de reduir el seu consum
d'energia final i les emissions de CO2, mitjançant la millora de la seva eficiència
energètica.
Atès que l’Ajuntament va sol·licitar el 22/02/2018 una subvenció dins la convocatòria per
entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carbono dins el marc del
Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 del projecte “Reforma i
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Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies, entre altres, les
relatives als equipaments de la seva titularitat.
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ANTECEDENTS

ACTES DE PLENS 2020

2-PROPOSTA AL PLE, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE
L’OBRA “PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR
(FASE 4)”

Ampliació de l’Enllumenat Exterior del Municipi de Bell-lloc d’Urgell (Fase 4)” amb un cost
total de 156.622,70 €.
Atès la resolució favorable del Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía
(IDAE) en data 03/07/2019 de la subvenció sol·licitada en el marc del Programa Operatiu
FEDER de creixement sostenible 2014-2020 del projecte “Reforma de l’Enllumenat
Exterior del Municipi de Bell-lloc d’Urgell (Fase 4), atorgant el 50 % del projecte
(78.311,35 €).

Atès que el 20 de desembre de 2019 es publica al tauler d'anuncis electrònic de
l'Ajuntament l'edicte sobre aprovació definitiva del Projecte de Reforma i Ampliació de
l'Enllumenat Exterior de Bell-lloc d'Urgell, fase 4. I es remet a l'BOP i al DOGC per a la
seva publicació de conformitat amb la normativa de règim local.
Atès que el BOP núm 250 de 31 de desembre de 2019 es publica l’aprovació definitiva
del projecte de reforma i ampliació de l’enllumenat exterior, fase 4.
Atès que el DOGC núm 8080 de 9 de març de 2020 es publica l’aprovació definitiva del
projecte de reforma i ampliació de l’enllumenat exterior, fase 4.

Número: 2020-0006 Data: 11/01/2021

Atès que el Ple de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell, en data 24 d'octubre de 2019,
s'aprova inicialment el Projecte de la Reforma i Ampliació de l'Enllumenat Exterior de Belllloc d'Urgell, fase 4, amb un pressupost de 117.986, 56 euros i 24.777,18 euros d'IVA,
que fan un total de pressupost d'execució de contracta de 142.763,74 euros IVA inclòs.

ACTES DE PLENS 2020

Atès la resolució favorable de la Diputació de Lleida, segons decret de presidència núm.
6460 de 12 de desembre de 2019 atorgant el 25 % del projecte (39.155,67 €).

Atès que la celebració dels contractes per part de les administracions públiques requereix
la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en el termes previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i que haurà de ser publicat en el perfil
del contractant, d’acord amb l’establert a l’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes dels sector públic.
Atès que el Ple de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell en sessió ordinària de data 21 de
maig de 2020 va ratificar el decret d’Alcaldia 2020 – 0103 Projecte de Reforma i
Ampliació de l'Enllumenat Exterior (Fase 4). Aprovar l'expedient de contractació, el plec
de clàusules i la licitació de l'obra.
Atès que en data 04 de juny de 2020 es va constituir la mesa de contractació per a
l’obertura del SOBRE A (documentació administrativa criteris quantificables de forma
subjectiva).
Atès que una de les empreses ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS S.L se li
requereix una esmena de la documentació.
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Atès que cal tramitar un expedient per a la contractació de l’obra, d’acord amb l’establert
a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic.

Atès que un cop presentada la documentació administrativa de l’esmena i un cop
qualificada la documentació administrativa i la proposició corresponent als criteris
quantificables de forma subjectiva, es va admetre a la licitació de l’obra totes les
proposicions presentades i va acordar per unanimitat remetre als Serveis Tècnics les
ofertes presentades relatives als criteris quantificables de forma subjectiva, per a la seva
valoració conformement als criteris i a la ponderació establerts en el Plec.

El 5 de juny s’entrega la documentació als serveis tècnics de la Diputació de Lleida
perquè emetin l’informe tècnic d’avaluació dels criteris avaluables de forma subjectiva,
per a la valoració de les mateixes de conformitat amb els criteris establerts en el Plec de
clàusules administratives.
El 5 de juny, es rep l’informe de valoració dels criteris quantificables de forma objectiva
dels serveis tècnics de la Diputació de Lleida de les ofertes incloses en el sobre A.
Atès que en data 12 de juny de 2020 es va constituir novament la mesa de contractació
per a l’obertura del SOBRE B (documentació dels criteris avaluables de forma
automàtica).
Atès que els Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida, el 12 de juny han emès l’informe
tècnic d’avaluació dels criteris avaluables de forma automàtica, considerant que les
empreses CITELUM IBERICA SA i ELECTRICITAT BOQUET SL han incorregut en baixa
desproporcionada i se’ls ha de comunicar que aportin justificant tècnic i econòmic.
Un cop justificat i desglossat raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de
costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de
l’oferta i transcorregut el termini els Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida, han emès
l’informe tècnic d’avaluació el 6 de juliol de 2020 de la justificació aportada per l’empresa
ELECTRICITAT BOQUET SL desestimant la seva justificació, l’empresa CITELUM
IBERICA SA no va aportar cap justificació quedant exclosa automàticament.
Atès que en data 7 de juliol de 2020 es va constituir novament la mesa de contractació
per l’avaluació dels documents tècnics i econòmics de les empreses que han incorregut
en baixa desproporcionada i posterior avaluació global de l’obertura del SOBRE B, i un
cop obtinguda la classificació total, la Mesa de Contractació va acordar per unanimitat
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació a favor del candidat amb major puntuació,
l’empresa MUNTATGES LLEIDA, S.A.
Atès el decret d’alcaldia 2020-0176 de 16 de juliol de contractació de la Direcció de l’obra
del Projecte de Reforma i Ampliació de l'Enllumenat Exterior (Fase 4) a Xavier Arqués
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Empresa
MUNTATGES LLEIDA, S.A
CITELUM IBÉRICA S.A.
AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U.
ELECTRICITAT BOQUET, S.L.
ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS S.L
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Núm.
1
2
3
4
5

ACTES DE PLENS 2020

Atès que durant el termini de presentació de propostes i esmenes per prendre part en la
contractació de l’obra es van presentar les següents propostes:

Grau (Sirius Solucions d’Enginyeria), que serà el director facultatiu de l’obra y coordinador
de seguretat.
Atès el decret d’alcaldia 2020-0190 de 29 de juliol d’Aprovació de la relació classificada
de les empreses presentades i requeriment de documentació en el procediment de
contractació del Projecte de Reforma i Ampliació de l'Enllumenat Exterior (Fase 4)

Vist que com el valor estimat del contracte de l’expedient és de 97.928,84 € (IVA exclòs).
FONAMENTS DE DRET
Vist l’article 235.2 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 els articles 37 i 38 del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
ens Locals, l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, l’article 52.2.o) 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 l’apartat primer de la
disposició addicional segona de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vist l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic, i a la
resta de normativa aplicable a l’expedient.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el
següent ACORD:
Primer.- En vista de la proposta de la mesa de contractació, admetre les següents ofertes
presentades pels contractistes que han presentat propostes en la licitació de l’obra
“Projecte de Reforma i Ampliació de l'Enllumenat Exterior (Fase 4)”:
ORDRE
1
2
3

LICITADOR
MUNTATGES LLEIDA, S.A
AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U
ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS S.L.

PUNTUACIÓ
196,08
190,91
114,54
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Vist l’informe de secretari interventor accidental sobre els extrems a fiscalitzar en la fase
d’adjudicació i formalització del contracte d’obres emès en data 30 de juliol de 2020.
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Vist que es va requerir a l’empresa que ha obtingut la major puntuació constituir la
garantia definitiva, aportar el compromís al que es refereix l’article 75.2 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes dels sector públic, i la documentació justificativa de que
disposa efectivament dels mitjans que s’ha compromès a dedicar o adscriure a l’execució
del contracte de l’article 76.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels
sector públic, i que ha presentat correctament l’esmentada documentació.

ACTES DE PLENS 2020

Atès que es requereix al licitador proposat com a adjudicatari perquè presenti la
documentació justificativa a què fa esment la clàusula 20a del Plec de clàusules
administratives i particulars.

97,23
85,49

Segon.- Adjudicar el contracte de l’obra “Projecte de Reforma i Ampliació de l'Enllumenat
Exterior (Fase 4)” a l’empresa MUNTATGES LLEIDA, S.A, amb CIF A25022427, d’acord
amb la documentació administrativa, la proposició corresponent a criteris subjectius i la
proposició corresponent als criteris avaluables de forma automàtica presentats en la
licitació de l’obra, per un import del contracte de 97.928,84 €, més 20.565,06 d’IVA, és dir,
per un total de 118.493,90 euros (IVA inclòs), per ser el licitador proposat com adjudicatari
per la mesa de contractació a l’haver resultat ser l’empresa que ha obtingut la millor
puntuació, d’acord amb els criteris de valoració de les proposicions establert al plec de
clàusules administratives particulars que regeix la contractació de l’obra.
Tercer.- Aprovar la disposició de la despesa de la contractació a càrrec de l’aplicació
1650-63900 (Reforma i ampliació de l’enllumenat exterior Fase 4) del pressupost de
l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
Quart.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari del contracte de
l’obra i als altres licitadors que han presentat proposicions per a la
licitació de l’obra i que no han resultat adjudicataris del contracte.
Cinquè.- Notificar a MUNTATGES LLEIDA, S.A, amb CIF A25022427, adjudicatari del
contracte, el present acord i se'ls hi comunicarà dia i hora per a la signatura del
contracte.
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ELECTRICITAT BOQUET, S.L.
CITELUM IBÉRICA S.A

ACTES DE PLENS 2020

4
5

Sisè.- Publicar aquest acord al perfil del contractant de l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Expediente núm. 389/2019
PROPUESTA AL PLENO, EN SU CASO, DE LA ADJUDICACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN DE LA OBRA "PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL
ALUMBRADO EXTERIOR (FASE 4)"
ANTECEDENTES
Dado que las entidades locales ejercerán como competencias propias, entre otras, las
relativas a los equipamientos de su titularidad.
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Setè.- Trametre al Registre de Contractes del Sector Públic de la Junta Consultiva de
Contractació de la Generalitat les dades sobre el contracte adjudicat.

Dado que el Ayuntamiento de Bell-lloc d’Urgell es titular del alumbrado público del
municipio que está instalado desde hace muchos años, lo que conlleva un elevado gasto
energético y una baja calidad lumínica.

Dado la memoria desarrollada para solicitar la subvención FEDER dentro de la
convocatoria para entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en
carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 20142020.
Dado la Medida 6. Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y
señalización exterior que tiene como objetivo de actuación reformar las instalaciones
municipales de alumbrado, iluminación y señalización exterior existentes para reducir su
consumo de energía final y las emisiones de CO2, mediante la mejora de su eficiencia
energética.
Dado que el Ayuntamiento solicitó el 02/22/2018 una subvención en la convocatoria para
entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco
del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 del proyecto
"Reforma y Ampliación del Alumbrado Exterior del Municipio de Bell-lloc d’Urgell (Fase 4)
"con un coste total de 156.622,70 €.
Dado la resolución favorable del Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía
(IDAE) en fecha 03/07/2019 de la subvención solicitada en el marco del Programa
Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 del proyecto "Reforma Alumbrado
Exterior del Municipio de Bell-lloc d’Urgell (Fase 4), otorgando el 50% del proyecto
(78.311,35 €).
Dado la resolución favorable de la Diputación de Lleida, según decreto de presidencia
núm. 6460 de 12 de diciembre de 2019 otorgando el 25% del proyecto (39.155,67 €).
Dado que el Pleno del Ayuntamiento de Bell-lloc d’Urgell, en fecha 24 de octubre de
2019, se aprueba inicialmente el Proyecto de la Reforma y Ampliación del Alumbrado
Exterior de Bell-lloc d’Urgell, fase 4, con un presupuesto de 117.986,56 euros y 24.777,18
euros de IVA, que hacen un total de presupuesto de ejecución de contrata de 142.763,74
euros IVA incluido.
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Dado que este alcaldía cree necesario llevar a cabo las actuaciones especificadas, con el
fin de promover la mejora de las instalaciones aplicando las mejores tecnologías de
iluminación, para ser eficientes energéticamente y por razones medioambientales.
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Dado que el año 2018, el ayuntamiento realizó una auditoría energética del estado actual
del alumbrado público. La auditoría incluye la revisión del estado actual de las
instalaciones y el inventario de las principales características de cada punto de luz, su
georreferenciación y el cálculo de los niveles de iluminación, entre otros, proponiendo
mejoras en ahorro energético.

ACTES DE PLENS 2020

Dado que el año 2017 los servicios técnicos de la Diputación de Lleida realizaron el
proyecto de "Reforma y Ampliación del Alumbrado Exterior del Municipio de Bell-lloc
d’Urgell (Fase 4)".

Dado que el 20 de diciembre de 2019 se publica en el tablón de anuncios electrónico del
Ayuntamiento del edicto sobre aprobación definitiva del Proyecto de Reforma y
Ampliación del Alumbrado Exterior de Bell-lloc d’Urgell, fase 4. Y se remite al BOP y en el
DOGC para su publicación de conformidad con la normativa de régimen local.
Dado que el BOP nº 250 de 31 de diciembre de 2019 se publica la aprobación definitiva
del proyecto de reforma y ampliación del alumbrado exterior, fase 4.

Dado que el Pleno del Ayuntamiento de Bell-lloc d’Urgell en sesión ordinaria de fecha 21
de mayo de 2020 ratificó el decreto de Alcaldía 2.020-0.103 Proyecto de Reforma y
Ampliación del Alumbrado Exterior (Fase 4). Aprobar el expediente de contratación, el
pliego de cláusulas y la licitación de la obra.
Dado que en fecha 04 de junio de 2020 se constituyó la mesa de contratación para la
apertura del SOBRE A (documentación administrativa criterios cuantificables de forma
subjetiva).
Dado que una de las empresas ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS S.L se le
requiere una enmienda de la documentación.
Dado que una vez presentada la documentación administrativa de la enmienda y una vez
calificada la documentación administrativa y la proposición correspondiente a los criterios
cuantificables de forma subjetiva, se admitió a la licitación de la obra todas las
proposiciones presentadas y acordó por unanimidad remitir los Servicios Técnicos las
ofertas presentadas relativas a los criterios cuantificables de forma subjetiva, para su
valoración conforme a los criterios ya la ponderación establecidos en el Pliego.
Dado que durante el plazo de presentación de propuestas y enmiendas para tomar parte
en la contratación de la obra se presentaron las siguientes propuestas:
Núm.
1
2
3
4
5

Empresa
MUNTATGES LLEIDA, S.A
CITELUM IBÉRICA S.A.
AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U.
ELECTRICITAT BOQUET, S.L.
ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS S.L
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Dado que la celebración de los contratos por parte de las administraciones públicas
requiere la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el
órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en
el artículo 28 de la Ley 9/2017 , de 8 de noviembre, de contratos del sector público, y que
deberá ser publicado en el perfil del contratante, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.
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Dado que hay que tramitar un expediente para la contratación de la obra, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

ACTES DE PLENS 2020

Dado que el DOGC núm 8080 de 9 de marzo de 2020 se publica la aprobación definitiva
del proyecto de reforma y ampliación del alumbrado exterior, fase 4.

El 5 de junio se entrega la documentación a los servicios técnicos de la Diputación de
Lleida para que emitan el informe técnico de evaluación de los criterios evaluables de
forma subjetiva, para la valoración de las mismas de conformidad con los criterios
establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas.

Una vez justificado y desglosado razonadamente y detalladamente el bajo nivel de los
precios, o de costes, o cualquier otro parámetro sobre la base se haya definido la
anormalidad de la oferta y transcurrido el plazo los Servicios Técnicos de la Diputación de
Lleida, han emitido el informe técnico de evaluación el 6 de julio de 2020 de la
justificación aportada por la empresa ELECTRICITAT BOQUET SL desestimando su
justificación, la empresa CITELUM IBERICA SA no aportó ninguna justificación quedando
excluida automáticamente.
Dado que en fecha 7 de julio de 2020 se constituyó nuevamente la mesa de contratación
para la evaluación de los documentos técnicos y económicos de las empresas que han
incurrido en baja desproporcionada y posterior evaluación global de la apertura del
SOBRE B, y una vez obtenida la clasificación total, la Mesa de contratación acordó por
unanimidad proponer al órgano de contratación la adjudicación a favor del candidato con
mayor puntuación, la empresa MUNTATGES LLEIDA, SA.
Visto el decreto de alcaldía 2020-0176 de 16 de julio de contratación de la Dirección de la
obra del Proyecto de Reforma y Ampliación del Alumbrado Exterior (Fase 4) a Xavier
Arqués Grado (Sirius Soluciones de Ingeniería), que será el director facultativo de la obra
y coordinador de seguridad.
Visto el decreto de alcaldía 2020-0190 de 29 de julio de Aprobación de la relación
clasificada de las empresas presentadas y requerimiento de documentación en el
procedimiento de contratación del Proyecto de Reforma y Ampliación del Alumbrado
Exterior (Fase 4)
Dado que se requiere al licitador propuesto como adjudicatario para que presente la
documentación justificativa a que hace mención la cláusula 20ª del Pliego de cláusulas
administrativas y particulares.
Visto que se requirió a la empresa que ha obtenido la mayor puntuación constituir la
garantía definitiva, aportar el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley
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Dado que los Servicios Técnicos de la Diputación de Lleida, el 12 de junio han emitido el
informe técnico de evaluación de los criterios evaluables de forma automática,
considerando que las empresas CITELUM IBERICA SA y ELECTRICITAT BOQUET SL
han incurrido en baja desproporcionada y se les comunicará que aporten justificante
técnico y económico.
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Dado que en fecha 12 de junio de 2020 se constituyó nuevamente la mesa de
contratación para la apertura del SOBRE B (documentación de los criterios evaluables de
forma automática).

ACTES DE PLENS 2020

El 5 de junio, se recibe el informe de valoración de los criterios cuantificables de forma
objetiva los servicios técnicos de la Diputación de Lleida de las ofertas incluidas en el
sobre A.

9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, y la documentación
justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se ha comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato del artículo 76.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector público, y que ha presentado correctamente dicha
documentación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Visto el artículo 235.2 del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, y los
artículos 37 y 38 del Decreto 179/95, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Obras, Actividades y Servicios de los entes locales, el artículo 22.2.n) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 52.2.a) del
Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley Municipal y de régimen Local de Cataluña, y el apartado primero de la disposición
adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público.
Visto lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público,
y en el resto de normativa aplicable al expediente.

Número: 2020-0006 Data: 11/01/2021

Visto que como el valor estimado del contrato del expediente es de 97.928,84 € (IVA
excluido).

ACTES DE PLENS 2020

Visto el informe de secretario interventor accidental sobre los extremos a fiscalizar en la
fase de adjudicación y formalización del contrato de obras emitido en fecha 30 de julio de
2020.

Primero.- En vista de la propuesta de la mesa de contratación, admitir las siguientes
ofertas presentadas por los contratistas que han presentado propuestas en la licitación de
la obra "Proyecto de Reforma y Ampliación del Alumbrado Exterior (Fase 4)":
ORDEN
1
2
3
4
5

LICITADOR
MUNTATGES LLEIDA, S.A
AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U
ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS S.L.
ELECTRICITAT BOQUET, S.L.
CITELUM IBÉRICA S.A

PUNTUACIÓN
196,08
190,91
114,54
97,23
85,49

Segundo.- Adjudicar el contrato de la obra "Proyecto de Reforma y Ampliación del
Alumbrado Exterior (Fase 4)" a la empresa MUNTATGES LLEIDA, SA, con CIF
A25022427, de acuerdo con la documentación administrativa, la proposición
correspondiente a criterios subjetivos y la proposición correspondiente a los criterios
evaluables de forma automática presentados en la licitación de la obra, por un importe del
contrato de 97.928,84 €, más 20.565,06 de IVA, es decir, por un total de 118.493, 90
euros (IVA incluido), por ser el licitador propuesto como adjudicatario por la mesa de
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Por todo ello, esta Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento de Bell-lloc d’Urgell, el
siguiente ACUERDO:

contratación al haber resultado ser la empresa que ha obtenido la mejor puntuación, de
acuerdo con los criterios de valoración de las proposiciones establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige la contratación de la obra.
Tercero.- Aprobar la disposición del gasto de la contratación a cargo de la aplicación
1650-63900 (Reforma y ampliación del alumbrado exterior Fase 4) del presupuesto del
ejercicio 2020 del Ayuntamiento de Bell-lloc d’Urgell.

Sexto.- Publicar este acuerdo al perfil del contratante del Ayuntamiento de Bell-lloc
d'Urgell.
Séptimo.- Enviar al Registro de Contratos del Sector Público de la Junta Consultiva de
Contratación de la Generalitat los datos sobre el contrato adjudicado.
Sin embargo, el Pleno acordará lo que crea oportuno.
VOTACIÓN.
GRUPO JxB, votos a favor 6
GRUPO BM-AM votos a favor 4

Número: 2020-0006 Data: 11/01/2021

Quinto.- Notificar a MUNTATGES LLEIDA, S.A, con CIF A25022427, adjudicatario del
contrato, el presente acuerdo y se les comunicará día y hora para la firma del contrato.

ACTES DE PLENS 2020

Cuarto.- Notificar este acuerdo al adjudicatario del contrato de la obra y los otros
licitadores que han presentado proposiciones para la licitación de la obra y que no han
resultado adjudicatarios del contrato.

Es clou la sessió de la quina estenc els acords estratificats segons el meu lleial saber i entendre
com a funcionari de l’administració general.
Vist i plau
L’Alcalde
Ramon Cònsola Palau

Secretari interventor accidental
Ferran Lázaro Diez

(document signat electrònicament)
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TOTAL VOTOS A FAVOR 10

