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AJUNTAMENT  de VINAIXA 
 
Acta de la sessió extraordinària  
Acta 8/2021 
 
Dia: 2 de juliol de 2021 
Hora de començament: 9:00 hores        Hora d'acabament:  9:20 hores 
 
Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament de Vinaixa 
 
Hi assisteixen: 
 
-Josep Maria Tarragó Clivillé, Alcalde 
-Felip Carré Carré, Primer Tinent d’Alcalde  
-Alain Anglès Pérez, Segon Tinent d’Alcalde 
-Jèssica Poch Martínez, regidora 
-Jordi Sarlé Gallart, regidor 
-Jordi Riera Carré, regidora 
 
Josep Sans Solsona, secretari 
 
Jordi Vilalta Serra, regidor, no ha assistit. 
 
 
Temes tractats (ordre del dia) : 
 
Únic.-ADJUDICACIÓ RESTAURACIÓ DE LA PRESA DEL PANTÀ, 
CANONADA D’ABASTAMENT I CONSTRUCCIÓ DE NOVA ETAP. 
Per Resolució d’Alcaldia de 13 de maig de 2021  es va iniciar el procediment 
obert per a contractar l’obra Restauració de la presa del pantà de Vinaixa i la 
canonada  d’abastament i construcció de nova ETAP. 
En sessió plenària del dia 19 de maig de 2021 es van aprovar el Plec de 
clàusules administratives que havien de regir la licitació. En sessió de la Mesa 
de contractació del dia 28 de juny de 2021 es va proposar, atenent a la major 
puntuació obtinguda, atorgar l’adjudicació a la UTE Ecoasfalt-Tapusa. 
Caldrà requerir la constitució de l’aval establert al Plec de clàusules i la 
constitució en escriptura pública de la unió temporal d’empreses. 
Atenent a la proposta de la Mesa de contractació. Vist que l’empresa 
proposada és la que obté millor puntuació una vegada aplicats els criteris 
objectius de valoració, el Ple de la Corporació amb el vot favorabledels sis 
membres presents dels set que legalment el compenen acorda: 
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1-Adjudicar el contracte de l’obra restauració de la presa del pantà de Vinaixa i 
la canonada  d’abastament i construcció de nova ETAP a la UTE Ecoasfalt-
Tapusa (CIF A81055279 i A33615931 ) per un preu  de 328.040,29 euros 
sense IVA.(IVA =68.888,46 euros. Total 396.928,75 euros). 
 
2- Requerir la formalització en escriptura pública de la UTE formada per 
Ecoasfalt i Tapusa en data anterior a la formalització del contracte que es farà 
dins els 15 dies hàbils següents a la notificació d’adjudicació. 
 
3-Requerir la constitució de la garantia en quantia del 5% de l’import 
adjudicació, exclòs IVA, en concret 16.402,01 euros. Termini  constitució:10 
dies hàbils des de la notificació. 
 
4-Acceptar la totalitat de les millores proposades per l’empresa en l’oferta 
presentada. 
 
5-En cas que dita empresa, per causa imputada a ella, no establís la garantia o 
no constitueix la Unió temporal d’empreses dins els terminis establerts 
s’entendrà que ha retirat la seva oferta i s’entendrà feta l’adjudicació a favor de 
la següent empresa millor classificada.  
 
6-Facultar a l’Alcalde per la signatura del contracte i documents necessaris per 
l’atorgament de l’obra. 
 
7-Publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament el present acord 
d’adjudicació i notificar el mateix a les empreses licitadores. 
 
 
 

 
 
Un cop examinats els punts de l'ordre del dia, el Sr. Alcalde-President aixeca la 
sessió i la dóna per finalitzada, ordenant que s'aixequi acta de tots els punts 
debatuts. Per fer-hi constar i donar fe del que s'hi ha tractat i els acords presos, 
estenc, amb la conformitat de tots els assistents, aquesta acta transcrita en 
paper amb l’anagrama de l’Ajuntament pàgines 850 a 851. 


