
 

 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 2 D’ABRIL DE  2009 
 
Data: 2 d’Abril de   2009 
Horari: 19,00 a 19,15 hores.  
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.  
Regim : Extraordinària Urgent.  
 
Hi assisteixen: 
Alcalde : 
Jaume Fernández González.   
Regidors  
Lluís Rodrigo Galán  
Antoni Magí Capell Tehas  
Raül Morlans Monjo.   
Macià Jove Rodes.  
Marta Porta Justribó.  
Bartomeu Gorgues Gorgues.   
Josep Gorgues Rius.  
Elisa Torrelles Tormo 
Pere Joan Vidal Torruella.  
 
Excusa la seva assistència : Montserrat Folguera Bañeres 
 
 
Secretari:  
S. Fèlix Ruiz Martínez 
 
Ordre del dia: 
 
Primer.- Ratificació Urgència .  
Segon.- Expedient de Contractació Obra Projecte Urbanització Plaça Esglesia. 
Adjudicació Provisional 
 
Declarat obert l'acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a 
l'ordre del dia.  
 
Primer.- Ratificació Urgència .  
L’Alcaldia  explica que el motiu de la convocatòria del Ple és per tal de poder adjudicar 
la obra del Projecte d?Urbanització de la Plaça de l’Esglesia , obra presentada en el 
Fons Estatal d’Inversió Local quan abans millor, donat el seu caracter d’urgent.. A més, 
recorda que en l’ultim Ple es va assabentar a tots els grups al respecte 
Passat a votació s’aprova per unanimitat. 
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Segon.- Expedient de Contractació Obra Projecte Urbanització Plaça Esglesia. 
Adjudicació Provisional 
 
Atès que mitjançant acord de Ple de data 16 de febrer de 2009 s’aprovà l’expedient i els 
plecs de clàusules administratives per a l’adjudicació de les obres consistents en 
Projecte d’Urbanitzacio Plaça Esglesia a Rossello, per procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i, tramitació urgent, així 
mateix, es procedí a autoritzar la despesa que suposa la seva adjudicació.

 
Atès que amb data 28 de febrer de  2009 es publicà anunci de licitació per termini de 
Tretze  dies en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida BOP num 30 i en el perfil de 
contractant del òrgan de contractació, amb la finalitat que els interessats presentessin les 
seves proposicions. 

 
Atès que durant la licitació es presentaren les proposicions que consten en l’expedient. 

 
Atès que amb data 25 de març i 2 d’Abrilr de 2009 es constituí la mesa de contractació, 
i aquesta, tot seguit a la recepció de l’informe de valoració tècnica, realitzà una proposta 
d’adjudicació a favor de l’Empresa EXCAVACIONS CASANOVAS SL, examinada la 
documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta i de conformitat amb l’establert 
en l’article 135.3 i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, 

Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER. Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte 

d’obres de Projecte d’Urbanització Plaça Esglesia  a Rossello a l’empresa Excavacions 
Casanovas SL. pel preu de 276.000,00 euros i 44.160,00 euros corresponents a l’Impost 
sobre el Valor Afegit i d’acord amb les següents consideracions: Les contingudes en 
l’Informe tecnic de referencia. 

 
SEGON. Notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors que no han 

resultat adjudicataris. 
 
TERCER. Notificar i requerir a l’Empresa Excavacions Casanovas SL, 

adjudicatari provisional del contracte, perquè presenti, dins dels cinc dies hàbils 
següents al de la data de publicació de l’adjudicació provisional en el Butlletí Oficial de 
la Província de LLeida i en el perfil de contractant, la documentació justificativa de 
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social i qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per a 
contractar, així com perquè constitueixi la garantia definitiva. 
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QUART. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província de Lleida  i en el perfil de contractant. 
 

CINQUÈ. Realitzats els tràmits anteriors, que per secretaria sigui emès informe-
proposta i se’n doni compte a aquesta alcaldia per a resoldre al respecte. 
 
Essent aprovada dita proposta per unanimitat. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 19,15 hores i s’estén la 
present acta que signa el Sr. Alcalde amb mi el Secretari que Certifico 
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