Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 18 de juliol
de 2016.
Al Saló de sessions d’aquesta Casa de la Vila es reuneixen els senyors Regidors,
que tot seguit es nomenen, membres de la Corporació Municipal, baix la
Presidència del Sr. Alcalde Alfred Blanch Farnós, assistit per la Secretària acctal.,
Isabel Verge Caballé, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 18 de juliol de
2016, per celebrar Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament.
Assistents:



Alcalde:
Regidors:



Excusa la seva absència: Sr. Adrián Batiste Cuartero
Sr. Javier Boqué Piñol

Sr. Sr. Alfred Blanch Farnós
Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sra. Judit Lleixà Solà
Sr. Antonio Ollés Molías
Sra. Laia Pla Coto
Sr. Joan Abella Calduch
Sr. March March Mayo
Sra. Eva C. Franch Cases
Sr. Manel Crespo Liñan

Secretaria acctal. de la Corporació: Isabel Verge Caballé
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 30 de juny de 2016.
2. Aprovació, si s’escau, adjudicació definitiva del contracte per a l’execució de l’obra
“Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 1a Fase”.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 30 de juny de
2016.
L’Acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat dels membres presents de
la Corporació.
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2. Aprovació, si s’escau, adjudicació definitiva del contracte per a l’execució de
l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 1a Fase”.
Atenent que el Ple de al Corporació, en sessió duta a terme el dia 1 de juny de
2016, aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert per a
l’obra "Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 1a Fase".
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
Licitador
Construcciones Josep Maria Miró, SL
EDIFISA ENTER, SL
TOP Proyectos y Contratas, SL
Regimovi, SL
Gestión Ingenieria y Construcción de la Costa Dorada, SA.
RIGEL OVER, SL.
ARTÍFEX Infraestructuras, SL.
CONSTRUCAT6, SL.
Also Casals Instal·lacions, SL.
Obres Vent i Sol 2010, SL.

Preu exclòs
IVA
216.353,70
205.000,00
251.354,85
197.500,00
197.119,05
212.932,09
218.473,43
199.075,14
216.799,69
231.171,08

IVA
45.434,28
43.050,00
52.784,52
41.475,00
41.395,00
44.715,74
45.879,42
41.805,78
45.527,94
48.545,91

Atesa l’avaluació de les ofertes realitzada d’acord amb el que preveu el Plec de
clàusules regulador del procediment, amb el següent resultat:
Licitador

Gestión Ingenieria y Construcción de la Costa Dorada, SA.

Preu exclòs
IVA
197.119,05

IVA
41.395,00

Atenent que el Ple de la Corporació , en sessió duta a terme el dia 30 de juny de
2016, va formular requeriment a l’empresa Gestión Ingenieria y Construcción de la
Costa Dorada, SA., per tal que presentar la documentació justificativa de trobar-se
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 del TRLCSP, i d’haver
constituït la garantia definitiva per import de 9.855,95 €, equivalent al 5 per 100 del
preu d’adjudicació del contracte (exclòs IVA).
Atenent que en data 13 de juliol de 2016, l’empresa indicada, ha constituït la
garantia definitiva mitjançant aval bancari i ha presentat la documentació
requerida per l’adjudicació del contracte, es proposa l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra "Remodelació de l’edifici
de l’Ajuntament – 1a Fase" a l’empresa Gestión Ingenieria y Construcción de la
Costa Dorada, SA., en les següents condicions:
 Preu: 238.514,05 €, IVA inclòs.
 Termini d’execució: 3,5 mesos.
 Termini de garantia: 12 mesos.
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 Altres: el contracte resta subjecte al Plec de clàusules econòmiques –
administratives i a l’oferta presentada per l’adjudicatària.
SEGON. Requerir a l’empresa adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies
hàbils a comptar des de la notificació del present acord, comparegui per a la
signatura del corresponent contracte.
TERCER. Aprovar la devolució de la garantia provisional dipositada pels
licitadors.
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura
del contracte.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors, departament
d’obres i urbanisme i Intervenció de fons.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb
els vots favorables dels sis membres de CiU i tres en contra d’EP.
I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
essent les tretze hores i quaranta minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal.
certifico.
Vist i plau
L’Alcalde

Alfred Blanch Farnós
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