ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 8 D’ABRIL DE 2010.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:.03 hores del dia 8 d’abril de
2010, es reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària
que ha estat prèviament convocada a l’efecte, presidida pel Sr. Alcalde Josep
Masoliver i Subirós, i amb l’assistència dels regidors que a continuació
s’indiquen: Josep Ferrer Serra, Joaquim Pastoret Lladó, Pere Bosch Camps,
Margarita Cuéllar Grau i Dolors Juanola Teixidor
Excusa l’assistència el Sr. Rafael Vilar Oller
Amb l’assistència de la Secretària Sra. Olga Serrats i Juanola
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a
tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.
PRIMER.- Aprovació definitiva del Projecte de millora d’un tram del C/
Gran.
Atès que el Ple de l'Ajuntament en sessió de data 14 de gener de 2010 va
aprovar inicialment el projecte de millora dels serveis públics d’un tram del C/
Gran de Garrigàs.
Atès que l’esmentat projecte van esta exposats al públic mitjançant publicació
al tauler d'anuncis de l'ajuntament, i al BOP núm. 21 de 2 de febrer de 2010
2008, al DOGC num 5553 del 26 de 26 de gener de 2010 i al taulell d’anuncis
de l’ajuntament, sense que s'hagin presentat al.legacions i/o suggeriments.
S'acorda, en virtut del que disposa l'article 37 i 38 del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, i per unanimitat dels assistents:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte de millora dels serveis públics d’un
tram del C/ Gran de Garrigàs.
Segon.- Publicar el present acord al BOP de Girona, al DOGC i al tauler
d'anuncis municipal
SEGON.- Adjudicació provisional del contracta d’obres de construcció
d’un edifici sociocultural, Fase I .
Vist que mitjançant acord del Ple de data 12 de novembre de 2009 es va
aprovar l'expedient i els plecs de clàusules administratives i prescripcions
tècniques per a l'adjudicació de contracte de les obres per construcció d’un
edifici sociocultural Fase I, per procediment negociat amb publicitat, així mateix
es va procedir a autoritzar la despesa que suposa l'adjudicació del mateix,
convocant
seva
licitació.
Vist que amb data 17.12.09 es va publicar l'anunci de licitació al Butlletí Oficial
de la Província de Girona i en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació,
a fi que els interessats puguin presentar les sol · licituds de participació durant
el termini de vuit comptats des de la publicació de l'anunci del contracte.
Vist que durant la licitació es van presentar les sol · licituds de participació que
consten
en
l'expedient.

Vist que amb data 20.1.2010 es va constituir la Mesa de contractació, i un cop
comprovada la personalitat i solvència dels sol · licitants i aplicats els criteris
objectius de solvència, va proposar la selecció dels que van passar a la
següent fase, als quals es va convidar a participar ja presentar les seves
ofertes.
Vist que durant el termini de vuit dies des de la data d'enviament de la invitació,
es
van
presentar
les
ofertes
que
consten
en
l'expedient.
Atès que la Mesa de Contractació a la vista de les ofertes presentades i una
vegada negociats els aspectes i després de la recepció de l'informe de
valoració tècnica, va realitzar proposta d'adjudicació a favor de JEÑUS, SL
examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb la mateixa i de
conformitat amb el que estableix l'article 135.3 i la Disposició Addicional
Segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic,
S’acorda

per

unanimitat

dels

assistents:

PRIMER. Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte de
contracte de les obres per construcció d’un edifici sociocultura, Fase I a
l'empresa JEÑUS, SL motivat per haver obtingut la màxima puntuació en la
fase de concurs, pel preu de 427.610,13€ euros amb l’Impost de Valor Afegit,
inclos.
SEGON. Notificar l'adjudicació provisional a tots els candidats que no han
resultat
adjudicataris.
TERCER. Notificar i requerir a JEÑUS, SL, Adjudicatari provisional del
contracte, perquè present, dins dels quinze dies hàbils següents al de la data
de publicació de l'adjudicació provisional al Butlletí Oficial de la Província de
Girona i en el Perfil de Contractant, la documentació justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social i qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per
contractar,
així
com
constituir
la
garantia
definitiva.
QUART. Publicar l'adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província de GIRONA i en el Perfil de Contractant.
CINQUÈ. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti Informeproposta i es doni compte a aquest Ple per resoldre al respecte”
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 21:10 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETÀRIA-ACCTAL

