Expedient: 2018/327/02.08.08 -Contractació especial

EDICTE
El ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada, el dia 22 de febrer de 2019, ha adoptat
l’acord que, en la seva part dispositiva, preveu el següent:
“4. Proposta d’adjudicació provisional del contracte especial per a l’arrendament del local
destinat a sala de vetlles.
Primer.- Adjudicar provisionalment el contracte administratiu especial d’arrendament i
explotació d’una sala de vetlles de titularitat municipal, situada en un immoble patrimonial
ubicat al c/Pompeu Fabra, 3 d’Alcoletge, de 101, 92 m2, a l’empresa FUNERARIA
BORRAS, S. L. amb CIF núm. B25365644 i domicili a Sudanell, carrer Balmes núm. 15,
amb estricta subjecció a l’oferta presentada pel licitador i el plec que regula aquesta
contractació.
L’adjudicació del contracte es subjecta a les condicions bàsiques següents:
1. Compliment íntegre dels drets i obligacions de les parts previstos en el plec de clàusules
que regula aquesta licitació.
2. El compliment íntegre de les propostes formulades pel licitador en la seva oferta i que
es corresponen amb el detall següent:

1. Realitza la totalitat del servei funerari, així com tots els complements i serveis
associats al servei (corones, recordatoris i esqueles)
2. Disposa de suficient personal per exercir la gestió de la sala de vetlles
3. L’empresa disposa d’un permanent de 375 fèretres.
4. Disponibilitat de vehicles adaptats, suficients per a la prestació del servei.
5. Disponibilitat de 12 cambres d’exposició refrigerades portàtils.
6. Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per import de 300.506, 05 €.
7. Possibilitat de realitzar tot tipus de trasllat de fèretres a tot el territori espanyol i
de l’estranger, si fos el cas.
8. Possibilitat de prestar servei d’incineració, per als familiars que ho sol·licitin.
9. Prestació del servei 24 h/365 dies, inclòs serveis de floristeria i impressió de
recordatoris.
10. Preparació i obertura de la sala si els familiars ho requereixen.
11. Durant l’obertura de la sala hi haurà personal a disposició dels familiars.
12. Disposició d’un representant, veí d’Alcoletge, les 24 hores.
13. Prestació dels serveis de beneficència, aprovats per la Corporació.
14. Tramitació de tota la documentació i permisos legals exigits per a l’enterrament
(inclou trasllats)
b. Propostes que suposen un avantatge per l’Ajuntament d’Alcoletge:
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a. Activitats i/o serveis complementaris presentats per l’adjudicatari:
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Preu del servei als usuaris
Servei beneficència (inclou preu nínxol)
Carros extensibles (3 unitats)
Instal·lació aparell bomba calor Daikin
Instal·lació túmul refrigerat
Aportació anual Ajuntament
(import addicional al cànon anual establert en el
PCAP)

96 € + IVA. Increment anual
IPC
Assumit per l’adjudicatari
991,80 € (Iva inclòs)
5.873,40 + IVA
8.548 € + IVA

400,00 €

Segon.- Acordar que la vigència del contracte serà de VINT (20) ANYS, a comptar des de
l’endemà de la data de la seva formalització.
Exhaurit aquest període i, de comú acord entre les parts, aquest contracte es podrà prorrogar
anualment i, fins un màxim de DEU (10) ANYS més. Així doncs, el termini màxim previst
per aquest arrendament no podrà excedir de TRENTA (30) ANYS, tal i com s’estableix en el
plec de clàusules reguladores d’aquesta contractació.
Tercer.- Establir com a cànon arrendatici s’estableix en la quantitat de DOS MIL
QUARANTA (2.040 €) euros / any. Aquesta quantitat l’haurà d’abonar l’adjudicatari
distribuïda per imports mensuals (170 €/mes), durant els primers SET (7) DIES de cada mes
mitjançant transferència bancària al compte que indiqui la Corporació. Això llevat que, entre les
parts s’adopti, per mutu acord, la conveniència d’un pagament anual únic fent-ho constar en el
corresponent contracte administratiu que es signi entre dites parts. Aquests imports
s’actualitzaran anualment en els termes previstos a l’art. 19 de la LAU i disposicions
concordants. En qualsevol cas, la quantitat, actualitzada, no podrà ser inferior a la prevista al
plec (2.040 €/ any).
Aquest cànon s’abonarà en els termes descrits a la clàusula 3.12 del plec de clàusules aprovat
que regula aquesta licitació.
Quart.- Requerir a Funerària Borràs, S. L. per tal que en el termini de DEU (10) DIES
hàbils, a comptar des d’aquell que s’hagi rebut el requeriment presenti la documentació
justificativa de:
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a) Que l’empresa es troba al corrent de les seves obligacions tributàries (amb l’Estat,
Administració Autonòmica i Local) i amb la Seguretat Social.
b) Què disposa efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a adscriure a
l’execució del contracte. Així haurà d’acreditar, de forma fefaent, llevat que ja consti en
l’expedient tramitat, allò que s’especifica en el núm. 2, apartats (a) i (b) del punt primer
d’aquest acord.
Cinquè.- Obrir una peça separada per dur a terme la liquidació econòmica del contracte
actual amb l’empresa La Leridana, S.L. i la valoració de les inversions executades en
d’immobles que passaran a disposició del nou adjudicatari. En aquesta liquidació es tindran en
compte els acords adoptats, al respecte, en sessió plenària d’11 de desembre de 2009.
Sisè.- Ordenar, en tot cas, a l’empresa La Leridana, S.L. que continuï en la prestació del
servei fins a la data de signatura del contracte, en el seu cas, amb el nou adjudicatari, moment en
el qual aquest darrer prendrà possessió de les instal·lacions.
Setè.- Notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors que no han resultat adjudicataris en
aquest expedient de contractació.
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Vuitè.- Notificar aquest acord d’adjudicació provisional a l’empresa Funerària Borràs, S.L. i
requerir-la en els termes indicats en el punt quart d’aquest acord.
Novè.- Publicar aquesta adjudicació provisional en el BOP de Lleida i en el Perfil del
Contractant, d’acord amb l’art. 42.2 de la Llei 30/2007 de 30 de setembre.
Desè.- Acordar que, realitzats els tràmits anteriors, es dugin a terme les gestions oportunes per
tal de procedir, si s’escau, a l’adjudicació definitiva d’aquest contracte, en els termes previstos
en el plec i normativa contractual que resulti d’aplicació, autoritzant la Sra. alcaldessa per tal de
dur a terme les gestions que siguin procedents a l’efecte. “
El present acord, per tractar-se d’un acte de tràmit, no es susceptible de ser recorregut. Això no
obstant, si es considera que causa indefensió o perjudici irreparable, que decideix el fons de
l’assumpte o impedeix la continuació del procediment, es podrà interposar contra el mateix
recurs de reposició contra l’òrgan que l’ha dictat o, alternativament, recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a
comptar des de la seva notificació.
L’alcaldessa,
Ma. Lluïsa Prat Boneta.
Alcoletge, a data de signatura electrònica.
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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