FUNERARIA BORRAS, S. L.
CARRER BALMES, 15
25173. SUDANELL.

Expedient: 2018/327/02.08.08 -Contractació especial

Senyor/a:
Us notifico que, en data 22 de febrer de 2019, el ple de l’Ajuntament, ha adoptat el següent
acord:
“4. Proposta d’adjudicació provisional del contracte especial per a l’arrendament del local
destinat a sala de vetlles.
El ple de l’Ajuntament d’Alcoletge, en sessió d’11 de desembre de 2009, va adoptar l’acord
relatiu a 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, de 101, 92 m2 de superfície, a favor de La Leridana, S.L. amb CIF
G25001249 i domicili a Lleida, camí de Montcada, s/n, en els termes que consten a l’acord
esmentat,
El ple de l’Ajuntament d’Alcoletge, en sessió de 8 de març de 2010, va adoptar l’acord
relatiu a elevar a definitiu l’acord d’adjudicació provisional del contracte administratiu
especial d’arrendament i explotació d’una sala de vetlles, notificant els acords a les parts i citant
l’adjudicatari per tal de procedir a la signatura del corresponent contracte el dia 1 d’abril de
2010, notificant-se i publicant-se reglamentàriament aquest acord (BOP Lleida núm. 36 de
13/03/2010 i DOGC núm. 5587 de 15/03/2010),

Tanmateix, contra l’acord d’adjudicació definitiva de data 8 de març de 2010, l’empresa
Funerària Borràs, S.L. presentà recurs contenciós administratiu, mitjançant escrit de 10 de
febrer de 2010,
Aquest recurs finalitzà amb la sentència dictada el 10 de setembre de 2014, pel Jutjat
contenciós administratiu de Lleida i, recaiguda dins el recurs contenciós núm. 317/2014,
interposat per Funerària Borràs. Dita sentència va acordar, en la seva part dispositiva, que
s’havia d’anul·lar la resolució descrita en l’antecedent primer (acord del ple de
l’Ajuntament d’Alcoletge d’11 de desembre de 2009 per la qual es va adjudicar el contracte
administratiu especial d’arrendament i explotació d’una sala de vetlles de titularitat municipal a
l’empresa La Leridana, SL.) amb la necessària conseqüència d’haver-se de repetir la
valoració que només es podrà fer tenint en compte les propostes que figuraven en les pliques
presentades pels licitadors i les dades que hi constaven, valorant la totalitat dels aspectes
relacionats amb la solvència tècnica,
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L’Ajuntament d’Alcoletge i La Leridana, S.L. van signar el contracte administratiu especial
objecte d’aquest expedient el dia 1 d’abril de 2010, iniciant-se – a partir d’aquell moment – la
prestació efectiva dels serveis per la referida empresa,
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Contra aquesta sentència l’Ajuntament d’Alcoletge va recórrer davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (rotlle d’apel·lació núm. 60/2015),
La Sala Contenciosa del TSJ de Catalunya va dictar, el 29 de gener de 2018, sentència dins el
rotlle d’apel·lació 60/2015, per mitjà de la qual confirmava la sentència de 10 de setembre de
2014 del Jutjat contenciós administratiu de Lleida, recaiguda dins el recurs contenciós núm.
317/2014, interposat per Funerària Borràs,
Assolida la fermesa de la sentència de 29 de gener de 2018, el ple de l’Ajuntament d’Alcoletge
en sessió de 18 de juliol de 2018 va adoptar, entre d’altres, els acords relatius a l’execució de la
mateixa i sol·licitar la cooperació institucional de la Diputació de Lleida amb la constitució
d’un Comitè d’Experts per tal que en el termini prudencial d’un mes, efectuï la valoració de les
ofertes presentades dins l’expedient de contractació, en base al contingut de les pliques i en el
Plec en el seu dia aprovat, així com de conformitat amb la sentència a quo.
Per mitjà de dos decrets del Sr. President de la Diputació (Decret 4102, de 27 de setembre de
2018 i 3785, de 5 de setembre de 2018) es va configurar una Comissió d’Experts integrada pels
Srs. Joan Vidal Balañà, Josep Victor Porta i Joan Ramon Clarisó Salvado. Aquesta comissió va
concloure els seus treballs amb un informe de 30/11/2018, tramés a l’Ajuntament d’Alcoletge el
dia 11 de gener de 2019 (RE núm. 147 de 14 de gener de 2019),
Convocada Mesa de Contractació per tal de donar compte de l’informe indicat en el punt
anterior i formular nova proposta d’adjudicació, aquesta es reuneix el dia 8 de febrer de 2019,
en els termes previstos en el plec aprovat. Del redactat de l’acta de la Mesa que obra en
l’expedient se’n desprèn el següent:
MESA DE CONTRACTACIÓ . OBJECTE: CONTRACTE ESPECIAL PER A
L’ARRENDAMENT DE LOCAL DESTINAT A SALA DE VETLLES
“(...) L’objecte, per tant, d’aquesta reunió es donar compte d’aquest informe, en acte
intern i, en acte públic, donar compte de la valoració – proposta d’adjudicació de
la mesa en relació al contracte especial d’arrendament de local destinat a sala de vetlles.

a) Resum de la puntuació de l’apartat B (activitats i/o serveis complementaris
relacionats amb la prestació de serveis funeraris):
Funerària Borràs, S. L. :
20 punts
La Lleidatana, S. L.:
16, 59 punts
b) Resum de la puntuació de l’apartat C (Propostes del licitador que puguin
suposar un avantatge per a l’ajuntament, diferents dels indicats en el punt
anterior):
Funerària Borràs, S. L. :
La Lleidatana, S. L.:

10 punts
0,96 punts
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Així doncs es procedeix a la lectura de l’informe emès per la Comissió d’Experts,
que s’incorpora a aquesta acta com a document adjunt, on es posa de manifest allò
al·legat per cada licitador en les respectives pliques i la proposta de distribució de punts
feta per la comissió, de la quan en resultaria el següent:
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Per tant, l’equip tècnic assignat per a la valoració dels criteris fixats en el PCAP
d’aquest expedient, acorda proposar a la mesa de contractació de l’Ajuntament
d’Alcoletge, la següent puntuació:
Funerària Borràs, S. L. :
La Lleidatana, S. L.:

20+10 =
16,59 + 0,96 =

30, 00 punts
17, 55 punts.

En aquest sentit cal tenir en compte que la sentència de primera instància, dictada pel
jutjat contenciós de Lleida, qualificava que en l’anterior decisió, avui anul·lada,
d’adjudicació del contracte a favor de La Leridana S.L. s’havien “valorat alguns serveis
complementaris deixant de banda la valoració d’altres serveis igualment determinants
de l’esmentada solvència tècnica. Aquest procedir suposaria, per una part, restringir
l’amplitud del criteri general predeterminat de forma sobtada i no coneguda de bell
antuvi per les parts; i per l’altra per ús de la discrecionalitat necessària en el moment
d’elegir el que es valora i el que no, marge que com bé observa la part demandant està
proscrit per la doctrina i jurisprudència”.
L’informe actual de la Comissió d’Experts, a l’hora de valorar les ofertes, les ha
examinades en la seva integritat de manera que no es recau en l’actuació que la
sentència titlla de discrecional, sinó que ha procedit a comparar-les entre si en tots els
punts o elements que contenen i que relaciona en els primers dos folis de l’informe,
element per element de cada oferta que ofereixen activitats i/o serveis complementaris,
inclosos els avantatges que s’han considerat també.
Resta afegir la puntuació aritmètica derivada de l’apartat (A) consistent en
l’experiència en serveis funeraris a partir de qualsevol documentació acreditativa
d’aquesta que obri dins les pliques. Això es constata en les ofertes de la manera següent:
1.- FUNERÀRIA BORRAS, S. L.
 Antiguitat en el servei: Des del 1983. 26 anys.
 Puntuació: 2 punts per any d’experiència fins un màxim de 20 punts.
 PUNTUACIÓ RESULTANT: 20 PUNTS.
2.- LA LERIDANA, S. L.

En base a totes aquestes consideracions, examinades les dues ofertes a la llum del plec,
l’informe tècnic del Comitè d’Experts i les sentències abans ressenyades, la MESA DE
CONTRACTACIÓ, formula la següent PONDERACIÓ TOTAL:
A partir d’aquí, es dona pas a l’acte públic per fer efectiva la valoració – proposta
d’adjudicació de la Mesa per a l’adjudicació del contracte especial indicat:
Ordre

Proponents

Criteri 1
(Experiència)

1

FUNERÀRIA
BORRAS, S. L.
LA LERIDANA, S. L.

2

Criteri 3
(Millores)

TOTAL

20

Criteri 2
(Solvència
Tècnica)
20

10

50 PUNTS

20

16, 59

0, 96

37,55 PUNTS
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 Antiguitat en el servei: Des del 1944. 65 anys.
 Puntuació: 2 punts per any d’experiència fins un màxim de 20 punts.
 PUNTUACIÓ RESULTANT: 20 PUNTS.
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La SraLa Presidenta de la Mesa explica que, per part de tots els membres de la Mesa, es
considera raonat l’informe de la Comissió d’Experts, en els termes exposats.
Per tant i tenint en compte que la ponderació de punts seria la següent:
Ordre

Proponents

Criteri 1
(Experiència)

1

FUNERÀRIA
BORRAS, S. L.
LA LERIDANA, S. L.

2

Criteri 3
(Millores)

TOTAL

20

Criteri 2
(Solvència
Tècnica)
20

10

50 PUNTS

20

16, 59

0, 96

37,55 PUNTS

Així la MESA DE CONTRACTACIÓ, formula proposta d’adjudicació relativa al
contracte administratiu especial d’arrendament i explotació de la Sala de Vetlles,
de titularitat municipal, a l’empresa FUNERÀRIA BORRAS, S. L. amb CIF núm.
B25365644 i domicili a Sudanell, carrer Balmes núm. 15, per quant ha obtingut la
millor puntuació (50 punts), en els termes i condicions formulats en la seva oferta,
amb les millores proposades per la mateixa que consisteixen bàsicament en:
Preu del servei als usuaris

96 € + IVA. Increment anual IPC

Servei beneficència
Carros extensibles (3 unitats)
Instal·lació aparell bomba calor Daikin

991,80 € (Iva inclòs)
5.873,40 + IVA

Instal·lació túmul refrigerat

8.548 € + IVA

Aportació anual Ajuntament

400,00 €

Així com amb estricta subjecció al plec de clàusules; la qual serà elevada a l’òrgan
de contractació competent per tal que procedeixi com resulti convenient.

Considerant que l’art. 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, estableix que l’òrgan de
contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i no
desproporcionades o anormals, atenent als criteris d’adjudicació del plec.
Considerant que l’art. 135, en el seu punt 2, especifica que l’òrgan de contractació requerirà
al licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa 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 trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social o
autoritzi l’obtenció de les dades; de què disposa efectivament dels mitjans que s’hagués
compromès a dedicar a adscriure a l’execució del contracte i d’haver constituït la garantia
definitiva que sigui procedent. En cas contrari s’entendrà que el licitador ha retirat la seva
oferta, sol·licitant-se aquesta documentació al licitador següent per ordre de classificació,
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D’acord amb aquests antecedents i tenint en compte que la Disposició Transitòria Primera de la
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix que els expedients de
contractació iniciat abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, es regiran per la normativa
anterior entenent-se com a data d’inici, la de la publicació de la convocatòria del procediment
d’adjudicació, per la qual cosa la normativa, ara aplicable en el supòsit que ens ocupa, seria la
continguda en la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, procediria resoldre sobre la proposta
d’adjudicació provisional d’aquest expedient,
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No consta en el plec de clàusules objecte d’aquest expedient l’exigència, atesa la naturalesa del
contracte, d’una garantia definitiva a prestar per l’adjudicatari,
Considerant, finalment, que l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins
els cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació. L’adjudicació en tot cas haurà de
ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors i es publicarà al perfil del contractar,
indicant-se el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte, d’acord amb
l’art. 140.3,
Considerant, en definitiva, els antecedents exposats i tenint en compte el contingut dels acords
adoptats en sessió plenària de data 11 de desembre de 2009,
Considerant, finalment, les competències atribuïdes al ple de la Corporació a l’empara del que
preveu l’art. 22 de la Llei 7/1985de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com
l’art. 52 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, la Sra. alcaldessa formula al ple de la Corporació,
la següent PROPOSTA D’ACORD:
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.
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a. Activitats i/o serveis complementaris presentats per l’adjudicatari:
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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:

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.

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.
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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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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.
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.
Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. alcaldessa reitera els arguments que consten en
la proposta en el sentit que, aquest procés deriva de la necessitat de complir una sentència del
contenciós de Lleida, ratificada per una sentència del TSJC, en què s’anul·la l’adjudicació del
concurs feta el 2009 i s’obliga a tornar a puntuar les propostes presentades, ja fa 10 anys, pels
dos licitadors i tornar a fer nova adjudicació. Per tant, no s’anul·la tot el procediment i obliga a
elaborar un nou plec i, per això, la dificultat de fer les valoracions tenint en compte la redacció
dels plecs.
Per aquests motius, explica la Sra. alcaldessa, es va demanar – com ja s’havia fet anteriormentla col·laboració de la Diputació de Lleida, per tal que designessin una Comissió d’Experts que
serien els encarregats de valorar les ofertes que es van presentar i la Mesa de Contractació,
posteriorment, faria seu aquest l’informe de dita Comissió.
Aquest ha estat, doncs, el procés i un cop rebut l’informe de la Comissió d’Experts de la
Diputació, integrada per tres tècnics, la Mesa ha formulat la proposta que, ara, s’eleva al ple
com a òrgan de contractació.

El Sr. Ribes intervé per comunicar que els regidors del seu grup i del grup de no adscrits, han
decidit abstenir-se en la votació ja que veuen que es un expedient que va d’un licitador a un
altre, de forma alternativa. A més tampoc han disposat de tota la informació per tal de valorar
aquesta proposta d’adjudicació.
El Sr. Ribes pregunta, també, si la Leridana S.A. va comunicar a la Sra. alcaldessa la seva
voluntat de tornar a recórrer aquest acord.
La Sra. alcaldessa explica que, el responsable de la Leridana S.A. va demanar mantenir una
entrevista amb ella ja que, el dia de la reunió de la Mesa, no hi va poder assistir. En el decurs de
dita reunió el Sr. Vicente, gerent de l’empresa, li va comentar que traslladaria l’acord que
adoptés l’Ajuntament als seus advocats i en cas que consideressin l’existència de motius o
arguments jurídics per recórrer la decisió ho farien. També va comentar que, una altra
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La Sra. alcaldessa explica que, a partir de l’informe de la Comissió i la corresponent proposta de
la Mesa, hi hauria un canvi d’adjudicatari previst, ja que de La Leridana, S.L. es passaria, ara, a
Funerària Borràs, S. L, que és a qui es proposa la nova adjudicació.
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possibilitat, seria fer una altra sala de vetlles. Evidentment no va informar de la seva posició
definitiva i ho va condicionar a l’opinió dels seus serveis jurídics. La Sra. alcaldessa explica
que, evidentment, es possible que es recorri novament aquest acord.
El Sr. Carvajal comenta que el que constata es una diferència de puntuació molt important entre
la que hi havia anteriorment i l’actual. Desconeix, en definitiva, els motius d’aquesta diferència
tenint en compte que tant una com l’altra es van formular per una Comissió d’Experts. El
regidor indica que es possible que es tracti de manca d’informació però adverteix d’aquests fets.
La Sra. alcaldessa explica que la informació és la que hi ha i consta en l’informe i els acords. A
l’informe de la Mesa, que se’n va donar trasllat a l’oposició en seu de Junta de Portaveus, es on
consta el raonament de la Comissió i es la informació que tenen els regidors de l’equip de
govern.
La Sra. alcaldessa reitera que es un tema complicat i els membres de la Comissió, ara, passats
10 anys, han valorat en el seu conjunt, els mèrits i aspectes al·legats en les pliques pels dos
licitadors arribant a la conclusió que consta al seu informe.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta ofereix el següent
resultat:
Vots a favor: Sra. Maria Lluïsa Prat, Sr. Josep Ma. Gras, Sra. Ma. Carmen Lladós, Sr. Josep
Ma. Mateu, Sr. Josep Ma. Pifarré, Sr. Óscar Flores.
Abstencions: Sr. Sebastià Ribes, Sr. Josep Carvajal, Sr. Xavier Iglesias, Sra. Núria Mirada.
Vist el resultat de la votació la proposta resta aprovada per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació. “
El present acord, per tractar-se d’un acte de tràmit, no es susceptible de ser recorregut. Això no
obstant, si considereu que us causa indefensió o perjudici irreparable, que decideixi el fons de
l’assumpte o impedeixi la continuació del procediment, podeu interposar-hi recurs de reposició
davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes 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.
Alcoletge, a data de signatura electrònica.
La secretària,
Ma. Jesús Pena Navarra
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