ASSISTENTS:
1r. Tinent d’Alcaldessa:
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol
Regidors/es assistents:
Sr. Lluís Martí Barnés i Tarrés
Sr. Gerard Calle i Barba
Regidor/a convidat/ada:
Sra. M Carme Camps i Goy
Han excusat la seva absència:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo

Al despatx de l'Alcaldia de la Casa
Consistorial de Riudellots de la Selva,
essent les 20:00, del dia 12 de gener
de 2016, es reuneix la Junta de Govern
Local per a celebrar sessió resolutòria
Ordinària, sota la presidència del Sr.
Josep Mª Corominas i Pujol, 1r. Tinent
d’ Alcaldessa i amb l’assistència de la
Secretària municipal, qui dóna fe de
l’acte, i dels regidors que al marge
s’expressen.

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA JGL RESJGL2015/23 DE 22.12.2015
2. URGENTS
2.1
AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES.
2.2
OBRES DE PAVIMENTACIÓ DELS ACCESSOS I ORDENACIÓ DE
L'ENTORN DEL CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN "EL LLIRI
BLAU". REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ A QUI HA PRESENTAT
L'OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA
3. PRECS I PREGUNTES

Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:

1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL RESJGL 2015/23 DE DATA 22
DE DESEMBRE DE 2015
Vista la proposta d’acord número PRP2015/862 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local,
celebrada el proppassat dia 22 de desembre de 2015 (RESJGL2015/23), còpia de
la qual, s’ha tramès a tots els regidors.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat dia 22 de desembre de 2015
(RESJGL2015/23).
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/15 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les relacions de factures i de despeses que s’indicaran.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures número 1/2016,
i d'import
SETANTA-CINC MIL CENT VUITANTA-TRES EUROS I ONZE CÈNTIMS (75.183,11€).
SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la
relació de despeses número 12/2015, per import de 155.452,23€ i corresponent al
període comprès entre el dia 1 i el dia 31 de desembre de 2015, aprovada
mitjançant Resolució de l’Alcaldia número 2016/1.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

3. OBRES DE PAVIMENTACIÓ DELS ACCESSOS I ORDENACIÓ DE L'ENTORN
DEL CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN "EL LLIRI BLAU".
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ A QUI HA PRESENTAT L'OFERTA
ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA.
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/2 presentada a la Junta de Govern Local
per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 9 de desembre de 2015, va
acordar, entre d’altres, aprovar l’expedient de contractació i el Plec de clàusules
administratives i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació de les obres
corresponents al projecte titulat PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DELS ACCESSOS I
ORDENACIÓ DE L’ENTORN DEL CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN “EL
LLIRI BLAU” DE RIUDELLOTS DE LA SELVA.
Dins del termini de presentació de proposicions, es van presentar les següents, de
conformitat amb els assentaments que consten en el llibre registre d’aquest
Ajuntament:
Nº
1
2

Data i núm. registre entrada
23/12/2015 nº 5998
29/12/2015 nº 6066

Empresa licitadora
Xavier Alsina, S.A.
Construccions Fusté, S.A.

Vistos els diferents tràmits i gestions practicades a l’efecte, i concretament la
proposta formulada per la Mesa de contractació, en sessió celebrada en el dia
d’avui, de classificació de les proposicions presentades en base als aspectes
econòmics i tècnics objecte de negociació establerts a la clàusula 13 del Plec de
clàusules administratives particulars.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa d’aquest ajuntament,
mitjançant Decret 2015/307 de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar la classificació de les proposicions presentades pels
licitadors concurrents en el procediment negociat sense publicitat per a la
contractació de les obres relatives al projecte titulat “PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ
DELS ACCESSOS I ORDENACIÓ DE L’ENTORN DEL CENTRE DE SERVEIS PER A LA
GENT GRAN “EL LLIRI BLAU” DE RIUDELLOTS DE LA SELVA”, de conformitat amb la
proposta formulada per la Mesa de Contractació, i amb l’ordre decreixent següent:
1. Xavier Alsina, S.A.
2. Construccions Fusté, S.A.
TERCER.- Declarar com a més avantatjosa econòmicament, l'oferta
presentada per la companyia XAVIER ALSINA, S.A., que proposa l'execució de
l'obra pel preu de SEIXANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS
(62.490,00.-€), més TRETZE MIL CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA
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CÈNTIMS (13.122,90.-€), en concepte d'I.V.A.,
addicional de QUARANTA-VUIT (48) mesos.

i

amb

termini

de

garantia

Així mateix, proposa executar, sense cap cost addicional per l’Ajuntament,
les següents millores relacionades amb l’objecte del contracte, de conformitat amb
els documents annexes al projecte, redactats pels Serveis Tècnics del Consell
Comarcal de la Selva, els quals figuren units a l’expedient.
Construcció d’una marquesina que cobreixi i protegeixi el recorregut
exterior que cal seguir des del cotxe i fins al cancell d’entrada, per
import de 9.819,59.-€, més IVA.
Instal·lació d’una font pública a col·locar propera al Parc de salut i al
carrer Sant Jordi, per import de 1.586,84.-€, més IVA.
QUART.- Requerir a l'esmentada empresa per tal que, dins el termini de
deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació
d'aquest acord, presenti la següent documentació:
-

-

-

Justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
Declaració relativa a la part del contracte que el licitador tingui previst
subcontractar, assenyalant el seu import, percentatge respecte el
pressupost d’execució material o el nom o el perfil empresarial,
justificant suficientment l’aptitud del subcontractista per a executar-la
per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva
experiència.
Justificativa de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte conforme
l’article 64.2 del TRLCSP, acreditant, específicament, que els
treballadors que ocuparan per executar el contracte, estan afiliats i
donats d’alta a la Seguretat Social. Alternativament, en cas de no tenir
encara contractats els treballadors que s’ocuparan en l’execució del
contracte, una declaració responsable conforme acreditarà l’afiliació i
l’alta de tots ells, quan els hagi contractat i sempre amb caràcter previ a
l’inici de l’execució de la prestació.
Acreditativa de la constitució d’una garantia del 5% de l’import
d’adjudicació (IVA exclòs).

CINQUÈ.- Advertir a l’empresa licitadora que, de no complimentarse adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que ha
retirat la seva oferta, i en aquest cas, es procedirà a requerir la mateixa
documentació al
següent
licitador,
d’acord
amb l’ordre de classificació
anteriorment esmentat.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 21:00 hores.
Compleixi’s

Ho certifico

Josep Ma. Corominas i Pujol
1r. Tinent d’Alcaldessa

Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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