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C/ Catalunya, 24
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL REALITZADA EL DIA 31 de març de 2009.
2009. NÚMERO 2009/10.
2009/10.

ASSISTENTS:

Alcalde:
Tinents d’alcalde:

Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo
Sr. Albert Gil i Gutiérrez,
Sr. Manuel Álvarez Herrera,
Sr. Jordi Fortí i Gurgui

A la Roca del Vallès, el dia 31 de març de 2009, essent les 20:00 hores es
reuneixen a la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents
d’alcalde, Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. Manuel Álvarez Herrera, Sr. Gabriel Parra
i Carrasco i Sr. Jordi Fortí Gurgui, assistits per mi la secretària, Sra. Montserrat
Justribó Parra.
Havent excusat la seva absència el Sr. Gabriel Parra i Carrasco.
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que
conformen la junta de govern local, el president obre la sessió i, tot seguit, es
passa a l’examen i deliberació dels assumptes inclosos dins del següent ordre
del dia.
Ordre del Dia:
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
Ratificació del caràcter urgent de la sessió
Adjudicació definitiva de la contractació de les obres del projecte de pacificació
supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà c/ Granada de
La Torreta en T.M. de La Roca del Vallès
Adjudicació definitiva de la contractació de les obres definides en el projecte de
pacificació supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà del
c/ Font del Cargol de La Torreta en el T.M. de La Roca del Vallès
Adjudicació definitiva de la contractació de les obres definides en el projecte de
renovació i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de La
Torreta en T.M. de La Roca del Vallès
Adjudicació definitiva de la contractació de les obres definides en el projecte
d'urbanització de l’accés des de la BV-5105 a Santa Agnès de Malanyanes. La
Roca del Vallès

1

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
genisci@laroca.cat
www.laroca.cat

Adjudicació definitiva de la contractació de les obres definides en el projecte de
urbanització del camí de circumval·lació de l'Església de Santa Agnès de
Malanyanes. La Roca del Vallès
Adjudicació definitiva de la contractació de les obres definides en el projecte per
les obres d'urbanització del tram final del c/ Nogueres
Adjudicació definitiva de la contractació de les obres definides en el projecte de
reforma i millora centre cultural per a la instal·lació de l'Escola de música
municipal
Adjudicació definitiva de la contractació de les obres definides en el projecte de
pacificació supressió barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà de La
Rambla Mestre J. Torrents
Adjudicació definitiva de la contractació de les obres definides en el projecte
millora de l’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i integració a
l’àrea d’aparcaments de la zona poliesportiva (104 places)

ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1. Ratificació del caràcter urgent de la sessió
Per l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 46.2.b) de la llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 98.b) 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 i l’article 79 del ROF se sotmet a la
consideració de la junta de govern local la ratificació del caràcter urgent de la
convocatòria de la present sessió, per quan hi ha assumptes relacionats en
l’ordre del dia que es convenient resoldre abans de la propera sessió ordinària,
restant aprovada per unanimitat dels assistents l’esmentada ratificació.

2. Adjudicació definitiva de la contractació de les obres del projecte de
pacificació supressió
supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge
urbà c/ Granada de La Torreta en T.M. de La Roca del Vallès
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de març, va acordar iniciar i
aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte de
pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora de paisatge urbà del c/
Granada de la Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès”; els plecs de clàusules
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administratives particulars i de prescripcions tècniques i va convocar la seva licitació,
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent.
Atès que, d’acord amb el plec de clàusules administratives aprovat, es va procedir a
invitar a un mínim de tres empreses.
Vist que en data 20 de març de 2009 els Serveis Tècnics municipals van entre informe
tècnic, proposant l’adjudicació provisional a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES Y
REBAJES ARIDS, SA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de març de 2009 pel qual es va
declarar vàlida la licitació i es va adjudicar provisionalment el contracte de les obres del
“Projecte de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora de paisatge
urbà del c/ Granada de la Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès”, a favor de l’empresa
CONSTRUCCIONES Y REBAJES ARIDS, SA, amb CIF núm. A-61736799 per l’import de
193.775,83 euros de pressupost base, més 31.004,13 euros corresponents a l’Impost
sobre el Valor Afegit (import total de 224.779,96 euros).
Vist que l’adjudicació provisional es va notificar als licitadors, es va publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 73 de data 26 de març d’enguany i es
va notificar a l’adjudicatari, tot requerint-li que en el termini de cinc dies hàbils des de
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província presentés la documentació justificativa
d’estar 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.
Atès que, dins del termini conferit, l’empresa adjudicatària provisional ha presentat la
documentació requerida en el plec de clàusules administratives particulars i ha efectuat
el dipòsit de la garantia definitiva corresponent.
Vist que aquesta obra es troba inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local, i, per tant, resulta
d’aplicació el que estableix l’article 9 del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre,
per quin motiu el termini per a elevar a definitiva l’adjudicació provisional serà de 5
dies hàbils.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en
l’article 135.4 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic.
Vist que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència
per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, plec de
clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord amb la
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, correspon a la Junta de Govern
Local.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
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ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de les obres definides
en el “Projecte de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora de
paisatge urbà del c/ Granada de la Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès”, aprovada
per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 23 de març de 2009 i
publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 73, de 26 de març de 2009.
Segon.Segon.- Requerir a l’adjudicatari perquè:
-

Presenti la documentació acreditativa d’estar en disposició de la pòlissa
d’assegurança de la modalitat tot risc construcció per un import mínim de
300.000,00 euros, vigent i al corrent de pagament, de conformitat amb la
clàusula 26.b).8 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Formalitzi el contracte en document administratiu, dins del termini de cinc (5)
dies hàbils, a comptar des del següent a la notificació de l’adjudicació definitiva,
en els termes i amb les conseqüències previstes a l’article 140 de la LCSP, fent
constar que es podrà iniciar l’execució del contracte prèviament a la seva
formalització, de conformitat amb l’article 96.1.c) de la LCSP.

-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar des de la
formalització del contracte, presenti un programa de treball, de conformitat
amb la clàusula 22 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Dins del termini de quinze (15) dies naturals des de la notificació de
l’adjudicació definitiva, presenti el pla de Seguretat i Salut, de conformitat amb
la clàusula 23 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar a partir de la
data de formalització del contracte, s’haurà de realitzar el replanteig i estendre
l’acta relativa al mateix, iniciant-se l’execució del contracte a partir d’aquesta
data, de conformitat amb la clàusula 22 del plec de clàusules administratives
particulars.

-

Doni compliment a totes les obligacions i requeriments continguts en l’oferta,
projecte i plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars, tenint especial cura en el compliment del compromís de
contractació de les persones en situació legal d’atur, i a aquests efectes haurà
de comunicar a l’Ajuntament, el nom i cognoms i DNI i/o NIE dels treballadors
contractats, la modalitat i el període de vigència dels contractes.

-

Col·loqui una cartell anunciador, des de l’inici fins, com a mínim, la finalització
de l’obra, segons el model i condicions tècniques detallades a la Resolució de la
Secretaria d’Estat de Cooperació territorial de 9 de desembre de 2008.

Tercer.Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la
pàgina web municipal, notificar-li als licitadors i a l’adjudicatari.
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Quart.Quart.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Cinquè.Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis
municipals que correspongui, als efectes oportuns.

3. Adjudicació definitiva de la contractació de les obres
obres definides en el
projecte de pacificació supressió de barreres arquitectòniques i millora
del paisatge urbà del c/ Font del Cargol de La Torreta en el T.M. de La
Roca del Vallès
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de març, va acordar iniciar i
aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte de
pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà del c/
Font del Cargol de la Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès”; els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques i va convocar la seva licitació,
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent.
Atès que, d’acord amb el plec de clàusules administratives aprovat, es va procedir a
invitar a un mínim de tres empreses.
Vist que en data 20 de març de 2009 els Serveis Tècnics municipals van entre informe
tècnic, proposant l’adjudicació provisional a favor de l’empresa ABOLAFIO
CONSTRUCCIONS, SL.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de març de 2009 pel qual es va
declarar vàlida la licitació i es va adjudicar provisionalment el contracte de les obres del
“Projecte de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge
urbà del c/ Font del Cargol de la Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès”, a favor de
l’empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL, amb CIF núm. B-62752316 per l’import
de 170.825,99 euros de pressupost base, més 27.332,16 euros corresponents a
l’Impost sobre el Valor Afegit (import total de 198.158,15 euros)
Vist que l’adjudicació provisional es va notificar als licitadors, es va publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 73 de data 26 de març d’enguany i es
va notificar a l’adjudicatari, tot requerint-li que en el termini de cinc dies hàbils des de
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província presentés la documentació justificativa
d’estar 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.
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Atès que, dins del termini conferit, l’empresa adjudicatària provisional ha presentat la
documentació requerida en el plec de clàusules administratives particulars i ha efectuat
el dipòsit de la garantia definitiva corresponent.
Vist que aquesta obra es troba inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local, i, per tant, resulta
d’aplicació el que estableix l’article 9 del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre,
per quin motiu el termini per a elevar a definitiva l’adjudicació provisional serà de 5
dies hàbils.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en
l’article 135.4 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic.
Vist que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència
per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, plec de
clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord amb la
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, correspon a la Junta de Govern
Local.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de les obres definides
en el “Projecte de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora del
paisatge urbà del c/ Font del Cargol de la Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès”,
aprovada per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 23 de març de
2009 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 73, de 26 de març de 2009.
Segon.Segon.- Requerir a l’adjudicatari perquè:
-

Presenti la documentació acreditativa d’estar en disposició de la pòlissa
d’assegurança de la modalitat tot risc construcció per un import mínim de
300.000,00 euros, vigent i al corrent de pagament, de conformitat amb la
clàusula 26.b).8 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Formalitzi el contracte en document administratiu, dins del termini de cinc (5)
dies hàbils, a comptar des del següent a la notificació de l’adjudicació definitiva,
en els termes i amb les conseqüències previstes a l’article 140 de la LCSP, fent
constar que es podrà iniciar l’execució del contracte prèviament a la seva
formalització, de conformitat amb l’article 96.1.c) de la LCSP.

-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar des de la
formalització del contracte, presenti un programa de treball, de conformitat
amb la clàusula 22 del plec de clàusules administratives particulars.
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-

Dins del termini de quinze (15) dies naturals des de la notificació de
l’adjudicació definitiva, presenti el pla de Seguretat i Salut, de conformitat amb
la clàusula 23 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar a partir de la
data de formalització del contracte, s’haurà de realitzar el replanteig i estendre
l’acta relativa al mateix, iniciant-se l’execució del contracte a partir d’aquesta
data, de conformitat amb la clàusula 22 del plec de clàusules administratives
particulars.

-

Doni compliment a totes les obligacions i requeriments continguts en l’oferta,
projecte i plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars, tenint especial cura en el compliment del compromís de
contractació de les persones en situació legal d’atur, i a aquests efectes haurà
de comunicar a l’Ajuntament, el nom i cognoms i DNI i/o NIE dels treballadors
contractats, la modalitat i el període de vigència dels contractes.

-

Col·loqui una cartell anunciador, des de l’inici fins, com a mínim, la finalització
de l’obra, segons el model i condicions tècniques detallades a la Resolució de la
Secretaria d’Estat de Cooperació territorial de 9 de desembre de 2008.

Tercer.Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la
pàgina web municipal, notificar-li als licitadors i a l’adjudicatari.
Quart.Quart.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Cinquè.Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis
municipals que correspongui, als efectes oportuns.

4. Adjudicació definitiva de la contractació de les obres definides en el
projecte de renovació i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat
públic de La Torreta en T.M. de La Roca del Vallès
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de març, va acordar iniciar i
aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte de renovació
i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la Torreta en T.M. de la
Roca del Vallès”; els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques i va convocar la seva licitació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat i tramitació urgent.
Atès que, d’acord amb el plec de clàusules administratives aprovat, es va procedir a
invitar a un mínim de tres empreses.

7

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
genisci@laroca.cat
www.laroca.cat

Vist que en data 20 de març de 2009 els Serveis Tècnics muncipals van entre informe
tècnic, proposant l’adjudicació provisional a favor de l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de març de 2009 pel qual es va
declarar vàlida la licitació i es va adjudicar provisionalment el contracte de les obres del
“Projecte de renovació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la
Torreta en T.M. de la Roca del Vallès”, a favor de l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SA, amb CIF núm. A-08001182 per l’import de
151.562,84 euros de pressupost base, més 24.250,06 euros corresponents a l’Impost
sobre el Valor Afegit (import total de 175.812,90 euros)
Vist que l’adjudicació provisional es va notificar als licitadors, es va publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 73 de data 26 de març d’enguany i es
va notificar a l’adjudicatari, tot requerint-li que en el termini de cinc dies hàbils des de
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província presentés la documentació justificativa
d’estar 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.
Atès que, dins del termini conferit, l’empresa adjudicatària provisional ha presentat la
documentació requerida en el plec de clàusules administratives particulars i ha efectuat
el dipòsit de la garantia definitiva corresponent.
Vist que aquesta obra es troba inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local, i, per tant, resulta
d’aplicació el que estableix l’article 9 del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre,
per quin motiu el termini per a elevar a definitiva l’adjudicació provisional serà de 5
dies hàbils.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en
l’article 135.4 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic.
Vist que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència
per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, plec de
clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord amb la
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, correspon a la Junta de Govern
Local.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de les obres definides
en el “Projecte de renovació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic
de la Torreta en T.M. de la Roca del Vallès”, aprovada per acord de la Junta de Govern
Local en sessió celebrada el 23 de març de 2009 i publicada en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 73, de 26 de març de 2009.
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Segon.Segon.- Requerir a l’adjudicatari perquè:
-

Presenti la documentació acreditativa d’estar en disposició de la pòlissa
d’assegurança de la modalitat tot risc construcció per un import mínim de
300.000,00 euros, vigent i al corrent de pagament, de conformitat amb la
clàusula 26.b).8 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Formalitzi el contracte en document administratiu, dins del termini de cinc (5)
dies hàbils, a comptar des del següent a la notificació de l’adjudicació definitiva,
en els termes i amb les conseqüències previstes a l’article 140 de la LCSP, fent
constar que es podrà iniciar l’execució del contracte prèviament a la seva
formalització, de conformitat amb l’article 96.1.c) de la LCSP.

-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar des de la
formalització del contracte, presenti un programa de treball, de conformitat
amb la clàusula 22 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Dins del termini de quinze (15) dies naturals des de la notificació de
l’adjudicació definitiva, presenti el pla de Seguretat i Salut, de conformitat amb
la clàusula 23 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar a partir de la
data de formalització del contracte, s’haurà de realitzar el replanteig i estendre
l’acta relativa al mateix, iniciant-se l’execució del contracte a partir d’aquesta
data, de conformitat amb la clàusula 22 del plec de clàusules administratives
particulars.

-

Doni compliment a totes les obligacions i requeriments continguts en l’oferta,
projecte i plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars, tenint especial cura en el compliment del compromís de
contractació de les persones en situació legal d’atur, i a aquests efectes haurà
de comunicar a l’Ajuntament, el nom i cognoms i DNI i/o NIE dels treballadors
contractats, la modalitat i el període de vigència dels contractes.

-

Col·loqui una cartell anunciador, des de l’inici fins, com a mínim, la finalització
de l’obra, segons el model i condicions tècniques detallades a la Resolució de la
Secretaria d’Estat de Cooperació territorial de 9 de desembre de 2008.

Tercer.
Tercer.er.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la
pàgina web municipal, notificar-li als licitadors i a l’adjudicatari.
Quart.Quart.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Cinquè.Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis
municipals que correspongui, als efectes oportuns.
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5. Adjudicació
Adjudicació definitiva de la contractació de les obres definides en el
projecte d'urbanització de l'accès des de la BVBV-5105 a Santa Agnès de
Malanyanes. La Roca del Vallès
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de març, va acordar iniciar i
aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte
d’urbanització de l’accés des de la BV-5105 a Santa Agnès de Malanyanes. La Roca del
Vallès”; els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i
va convocar la seva licitació, mitjançant procediment negociat sense publicitat i
tramitació urgent.
Atès que, d’acord amb el plec de clàusules administratives aprovat, es va procedir a
invitar a un mínim de tres empreses.
Vist que en data 20 de març de 2009 els Serveis Tècnics municipals van entre informe
tècnic, proposant l’adjudicació provisional a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS
DEUMAL, S.A.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de març de 2009 pel qual es va
declarar vàlida la licitació i es va adjudicar provisionalment el contracte de les obres del
“Projecte d’urbanització de l’accés des de la BV-5105 a Santa Agnès de Malanyanes. La
Roca del Vallès”, a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, amb CIF núm.
A-59082644 per l’import de 169.715,00 euros de pressupost base, més 27.154,40
euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit (import total de 196.869,40 euros)
Vist que l’adjudicació provisional es va notificar als licitadors, es va publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 73 de data 26 de març d’enguany i es
va notificar a l’adjudicatari, tot requerint-li que en el termini de cinc dies hàbils des de
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província presentés la documentació justificativa
d’estar 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.
Atès que, dins del termini conferit, l’empresa adjudicatària provisional ha presentat la
documentació requerida en el plec de clàusules administratives particulars i ha efectuat
el dipòsit de la garantia definitiva corresponent.
Vist que aquesta obra es troba inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local, i, per tant, resulta
d’aplicació el que estableix l’article 9 del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre,
per quin motiu el termini per a elevar a definitiva l’adjudicació provisional serà de 5
dies hàbils.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en
l’article 135.4 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic.
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Vist que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència
per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, plec de
clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord amb la
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, correspon a la Junta de Govern
Local.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de les obres definides
en el “Projecte d’urbanització de l’accés des de la BV-5105 a Santa Agnès de
Malanyanes. La Roca del Vallès”, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el 23 de març de 2009 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 73, de 26 de març de 2009.
Segon.Segon.- Requerir a l’adjudicatari perquè:
-

Presenti la documentació acreditativa d’estar en disposició de la pòlissa
d’assegurança de la modalitat tot risc construcció per un import mínim de
300.000,00 euros, vigent i al corrent de pagament, de conformitat amb la
clàusula 26.b).8 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Formalitzi el contracte en document administratiu, dins del termini de cinc (5)
dies hàbils, a comptar des del següent a la notificació de l’adjudicació definitiva,
en els termes i amb les conseqüències previstes a l’article 140 de la LCSP, fent
constar que es podrà iniciar l’execució del contracte prèviament a la seva
formalització, de conformitat amb l’article 96.1.c) de la LCSP.

-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar des de la
formalització del contracte, presenti un programa de treball, de conformitat
amb la clàusula 22 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Dins del termini de quinze (15) dies naturals des de la notificació de
l’adjudicació definitiva, presenti el pla de Seguretat i Salut, de conformitat amb
la clàusula 23 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar a partir de la
data de formalització del contracte, s’haurà de realitzar el replanteig i estendre
l’acta relativa al mateix, iniciant-se l’execució del contracte a partir d’aquesta
data, de conformitat amb la clàusula 22 del plec de clàusules administratives
particulars.

-

Doni compliment a totes les obligacions i requeriments continguts en l’oferta,
projecte i plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars, tenint especial cura en el compliment del compromís de
contractació de les persones en situació legal d’atur, i a aquests efectes haurà
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de comunicar a l’Ajuntament, el nom i cognoms i DNI i/o NIE dels treballadors
contractats, la modalitat i el període de vigència dels contractes.
-

Col·loqui una cartell anunciador, des de l’inici fins, com a mínim, la finalització
de l’obra, segons el model i condicions tècniques detallades a la Resolució de la
Secretaria d’Estat de Cooperació territorial de 9 de desembre de 2008.

Tercer.Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la
pàgina web municipal, notificar-li als licitadors i a l’adjudicatari.
Quart.Quart.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Cinquè.Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis
municipals que correspongui, als efectes oportuns.

6. Adjudicació definitiva de la contractació de les obres definides en el
projecte de urbanització del camí de circumval·lació de l'Església de
Santa Agnès de Malanyanes. La Roca del Vallès
Vallès
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de març, va acordar iniciar i
aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte
d’urbanització del camí de circumval·lació de l’església de Santa Agnès de Malanyanes.
La Roca del Vallès”; els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques i va convocar la seva licitació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat i tramitació urgent.
Atès que, d’acord amb el plec de clàusules administratives aprovat, es va procedir a
invitar a un mínim de tres empreses.
Vist que en data 20 de març de 2009 els Serveis Tècnics municipals van entre informe
tècnic, proposant l’adjudicació provisional a favor de l’empresa AGUSTI Y MASOLIVER,
SA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de març de 2009 pel qual es va
declarar vàlida la licitació i es va adjudicar provisionalment el contracte de les obres del
“Projecte d’urbanització del camí de circumval·lació de l’església de Santa Agnès de
Malanyanes. La Roca del Vallès”, a favor de l’empresa AGUSTI Y MASOLIVER, SA, amb
CIF núm. A-17000993 per l’import de 124.000,00 euros de pressupost base, més
19.840,00 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit (import total de
143.840,00 euros).
Vist que l’adjudicació provisional es va notificar als licitadors, es va publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 73 de data 26 de març d’enguany i es
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va notificar a l’adjudicatari, tot requerint-li que en el termini de cinc dies hàbils des de
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província presentés la documentació justificativa
d’estar 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.
Atès que, dins del termini conferit, l’empresa adjudicatària provisional ha presentat la
documentació requerida en el plec de clàusules administratives particulars i ha efectuat
el dipòsit de la garantia definitiva corresponent.
Vist que aquesta obra es troba inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local, i, per tant, resulta
d’aplicació el que estableix l’article 9 del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre,
per quin motiu el termini per a elevar a definitiva l’adjudicació provisional serà de 5
dies hàbils.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en
l’article 135.4 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic.
Vist que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència
per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, plec de
clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord amb la
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, correspon a la Junta de Govern
Local.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de les obres definides
en el “Projecte d’urbanització del camí de circumvallació de l’església de Santa Agnès
de Malanyanes. La Roca del Vallès”, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el 23 de març de 2009 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 73, de 26 de març de 2009.
Segon.Segon.- Requerir a l’adjudicatari perquè:
-

Presenti la documentació acreditativa d’estar en disposició de la pòlissa
d’assegurança de la modalitat tot risc construcció per un import mínim de
300.000,00 euros, vigent i al corrent de pagament, de conformitat amb la
clàusula 26.b).8 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Formalitzi el contracte en document administratiu, dins del termini de cinc (5)
dies hàbils, a comptar des del següent a la notificació de l’adjudicació definitiva,
en els termes i amb les conseqüències previstes a l’article 140 de la LCSP, fent
constar que es podrà iniciar l’execució del contracte prèviament a la seva
formalització, de conformitat amb l’article 96.1.c) de la LCSP.

13

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
genisci@laroca.cat
www.laroca.cat

-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar des de la
formalització del contracte, presenti un programa de treball, de conformitat
amb la clàusula 22 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Dins del termini de quinze (15) dies naturals des de la notificació de
l’adjudicació definitiva, presenti el pla de Seguretat i Salut, de conformitat amb
la clàusula 23 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar a partir de la
data de formalització del contracte, s’haurà de realitzar el replanteig i estendre
l’acta relativa al mateix, iniciant-se l’execució del contracte a partir d’aquesta
data, de conformitat amb la clàusula 22 del plec de clàusules administratives
particulars.

-

Doni compliment a totes les obligacions i requeriments continguts en l’oferta,
projecte i plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars, tenint especial cura en el compliment del compromís de
contractació de les persones en situació legal d’atur, i a aquests efectes haurà
de comunicar a l’Ajuntament, el nom i cognoms i DNI i/o NIE dels treballadors
contractats, la modalitat i el període de vigència dels contractes.

-

Col·loqui una cartell anunciador, des de l’inici fins, com a mínim, la finalització
de l’obra, segons el model i condicions tècniques detallades a la Resolució de la
Secretaria d’Estat de Cooperació territorial de 9 de desembre de 2008.

Tercer.Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la
pàgina web municipal, notificar-li als licitadors i a l’adjudicatari.
Quart.Quart.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Cinquè.Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis
municipals que correspongui, als efectes oportuns.

7. Adjudicació definitiva de la contractació de les obre
obress definides en el
projecte per les obres d'urbanització del tram final del c/ Nogueres
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de març, va acordar iniciar i
aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte per les obres
d’urbanització del tram final del c/ Nogueres”; els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques i va convocar la seva licitació, mitjançant
procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent.
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Atès que, d’acord amb el plec de clàusules administratives aprovat, es va procedir a
invitar a un mínim de tres empreses.
Vist que en data 20 de març de 2009 els Serveis Tècnics municipals van entre informe
tècnic, proposant l’adjudicació provisional a favor de l’empresa SERXAR, SA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de març de 2009 pel qual es va
declarar vàlida la licitació i es va adjudicar provisionalment el contracte de les obres del
“Projecte per les obres d’urbanització del tram final del c/ Nogueres”, a favor de
l’empresa SERXAR, SA., amb CIF núm. A-59161158 per l’import de 160.301,72 euros
de pressupost base, més 25.648,28 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit
(import total de 185.950,00 euros)
Vist que l’adjudicació provisional es va notificar als licitadors, es va publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 73 de data 26 de març d’enguany i es
va notificar a l’adjudicatari, tot requerint-li que en el termini de cinc dies hàbils des de
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província presentés la documentació justificativa
d’estar 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.
Atès que, dins del termini conferit, l’empresa adjudicatària provisional ha presentat la
documentació requerida en el plec de clàusules administratives particulars i ha efectuat
el dipòsit de la garantia definitiva corresponent.
Vist que aquesta obra es troba inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local, i, per tant, resulta
d’aplicació el que estableix l’article 9 del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre,
per quin motiu el termini per a elevar a definitiva l’adjudicació provisional serà de 5
dies hàbils.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en
l’article 135.4 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic.
Vist que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència
per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, plec de
clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord amb la
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, correspon a la Junta de Govern
Local.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de les obres definides
en el “Projecte per les obres d’urbanització del tram final del c/ Nogueres”, aprovada
per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 23 de març de 2009 i
publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 73, de 26 de març de 2009.
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Segon.Segon.- Requerir a l’adjudicatari perquè:
-

Presenti la documentació acreditativa d’estar en disposició de la pòlissa
d’assegurança de la modalitat tot risc construcció per un import mínim de
300.000,00 euros, vigent i al corrent de pagament, de conformitat amb la
clàusula 26.b).8 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Formalitzi el contracte en document administratiu, dins del termini de cinc (5)
dies hàbils, a comptar des del següent a la notificació de l’adjudicació definitiva,
en els termes i amb les conseqüències previstes a l’article 140 de la LCSP, fent
constar que es podrà iniciar l’execució del contracte prèviament a la seva
formalització, de conformitat amb l’article 96.1.c) de la LCSP.

-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar des de la
formalització del contracte, presenti un programa de treball, de conformitat
amb la clàusula 22 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Dins del termini de quinze (15) dies naturals des de la notificació de
l’adjudicació definitiva, presenti el pla de Seguretat i Salut, de conformitat amb
la clàusula 23 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar a partir de la
data de formalització del contracte, s’haurà de realitzar el replanteig i estendre
l’acta relativa al mateix, iniciant-se l’execució del contracte a partir d’aquesta
data, de conformitat amb la clàusula 22 del plec de clàusules administratives
particulars.

-

Doni compliment a totes les obligacions i requeriments continguts en l’oferta,
projecte i plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars, tenint especial cura en el compliment del compromís de
contractació de les persones en situació legal d’atur, i a aquests efectes haurà
de comunicar a l’Ajuntament, el nom i cognoms i DNI i/o NIE dels treballadors
contractats, la modalitat i el període de vigència dels contractes.

-

Col·loqui una cartell anunciador, des de l’inici fins, com a mínim, la finalització
de l’obra, segons el model i condicions tècniques detallades a la Resolució de la
Secretaria d’Estat de Cooperació territorial de 9 de desembre de 2008.

Tercer.Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la
pàgina web municipal, notificar-li als licitadors i a l’adjudicatari.
Quart.Quart.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Cinquè.Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis
municipals que correspongui, als efectes oportuns.
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8. Adjudicació definitiva de la contractació de les obres definides en el
projecte de reforma i millora centre cultural per a la instal.lació
instal.lació de
l'Escola de música municipal
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de març, va acordar iniciar i
aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte d’obra de
reforma i millora del centre cultural per a la instal·lació de l’escola de música
municipal”; els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques i va convocar la seva licitació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat i tramitació urgent.
Atès que, d’acord amb el plec de clàusules administratives aprovat, es va procedir a
invitar a un mínim de tres empreses.
Vist que en data 20 de març de 2009 els Serveis Tècnics municipals van entre informe
tècnic, proposant l’adjudicació provisional a favor de l’empresa EDIFICACIONS BARÓ,
SL.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de març de 2009 pel qual es va
declarar vàlida la licitació i es va adjudicar provisionalment el contracte de les obres del
“Projecte d’obra de reforma i millora del centre cultural per a la instal·lació de l’escola
de música municipal”, a favor de l’empresa EDIFICACIONS BARÓ, SL, amb CIF núm. B08639700 per l’import de 85.566,64 euros de pressupost base, més 13.690,66 euros
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit (import total de 99.257,30 euros).
Vist que l’adjudicació provisional es va notificar als licitadors, es va publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 74 de data 27 de març d’enguany i es
va notificar a l’adjudicatari, tot requerint-li que en el termini de cinc dies hàbils des de
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província presentés la documentació justificativa
d’estar 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.
Atès que, dins del termini conferit, l’empresa adjudicatària provisional ha presentat la
documentació requerida en el plec de clàusules administratives particulars i ha efectuat
el dipòsit de la garantia definitiva corresponent.
Vist que aquesta obra es troba inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local, i, per tant, resulta
d’aplicació el que estableix l’article 9 del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre,
per quin motiu el termini per a elevar a definitiva l’adjudicació provisional serà de 5
dies hàbils.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en
l’article 135.4 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic.
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Vist que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2003, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència
per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, plec de
clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord amb la
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, correspon a la Junta de Govern
Local.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de les obres definides
en el “Projecte d’obra de reforma i millora del centre cultural per a la installació de
l’escola de música municipal”, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el 23 de març de 2009 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 74, de 27 de març de 2009.
Segon.Segon.- Requerir a l’adjudicatari perquè:
-

Presenti la documentació acreditativa d’estar en disposició de la pòlissa
d’assegurança de la modalitat tot risc construcció per un import mínim de
300.000,00 euros, vigent i al corrent de pagament, de conformitat amb la
clàusula 26.b).8 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Formalitzi el contracte en document administratiu, dins del termini de cinc (5)
dies hàbils, a comptar des del següent a la notificació de l’adjudicació definitiva,
en els termes i amb les conseqüències previstes a l’article 140 de la LCSP, fent
constar que es podrà iniciar l’execució del contracte prèviament a la seva
formalització, de conformitat amb l’article 96.1.c) de la LCSP.

-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar des de la
formalització del contracte, presenti un programa de treball, de conformitat
amb la clàusula 22 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Dins del termini de quinze (15) dies naturals des de la notificació de
l’adjudicació definitiva, presenti el pla de Seguretat i Salut, de conformitat amb
la clàusula 23 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar a partir de la
data de formalització del contracte, s’haurà de realitzar el replanteig i estendre
l’acta relativa al mateix, iniciant-se l’execució del contracte a partir d’aquesta
data, de conformitat amb la clàusula 22 del plec de clàusules administratives
particulars.

-

Doni compliment a totes les obligacions i requeriments continguts en l’oferta,
projecte i plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars, tenint especial cura en el compliment del compromís de
contractació de les persones en situació legal d’atur, i a aquests efectes haurà
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de comunicar a l’Ajuntament, el nom i cognoms i DNI i/o NIE dels treballadors
contractats, la modalitat i el període de vigència dels contractes.
-

Col·loqui una cartell anunciador, des de l’inici fins, com a mínim, la finalització
de l’obra, segons el model i condicions tècniques detallades a la Resolució de la
Secretaria d’Estat de Cooperació territorial de 9 de desembre de 2008.

Tercer.Tercer.- Designar als senyors Mario Martínez, Arquitecte Tècnic Municipal, i Marc Gual,
Enginyer Municipal, com a directors de l’obra.
Quart.Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la
pàgina web municipal, notificar-li als licitadors i a l’adjudicatari.
Cinquè.Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Sisè.Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis municipals
que correspongui, als efectes oportuns.

9. Adjudicació definitiva de la contractació de les obres definides en el
projecte de pacificació supressió barreres arquitectòniques i millora del
paisatge urbà
urbà de La Rambla Mestre J. Torrents
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de març, va acordar iniciar i
aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte de
pacificació, supressió barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà de la Rambla
Mestre J. Torrents”; els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques i va convocar la seva licitació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat i tramitació urgent.
Atès que, d’acord amb el plec de clàusules administratives aprovat, es va procedir a
invitar a un mínim de tres empreses.
Vist que en data 20 de març de 2009 els Serveis Tècnics municipals van entre informe
tècnic, proposant l’adjudicació provisional a favor de l’empresa BIGAS GRUP, SL.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de març de 2009 pel qual es va
declarar vàlida la licitació i es va adjudicar provisionalment el contracte de les obres del
“Projecte de pacificació, supressió barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà
de la Rambla Mestre J. Torrents”, a favor de l’empresa BIGAS GRUP, SL, amb CIF núm.
B-61826392 per l’import de 199.512,93 euros de pressupost base, més 31.922,07
euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit (import total de 231.435,00
euros).
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Vist que l’adjudicació provisional es va notificar als licitadors, es va publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 73 de data 26 de març d’enguany i es
va notificar a l’adjudicatari, tot requerint-li que en el termini de cinc dies hàbils des de
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província presentés la documentació justificativa
d’estar 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.
Atès que, dins del termini conferit, l’empresa adjudicatària provisional ha presentat la
documentació requerida en el plec de clàusules administratives particulars i ha efectuat
el dipòsit de la garantia definitiva corresponent.
Vist que aquesta obra es troba inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local, i, per tant, resulta
d’aplicació el que estableix l’article 9 del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre,
per quin motiu el termini per a elevar a definitiva l’adjudicació provisional serà de 5
dies hàbils.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en
l’article 135.4 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic.
Vist que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència
per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, plec de
clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord amb la
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, correspon a la Junta de Govern
Local.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de les obres definides
en el “Projecte de pacificació, supressió barreres arquitectòniques i millora del paisatge
urbà de la Rambla Mestre J. Torrents”, aprovada per acord de la Junta de Govern Local
en sessió celebrada el 23 de març de 2009 i publicada en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 73, de 26 de març de 2009.
Segon.Segon.- Requerir a l’adjudicatari perquè:
-

Presenti la documentació acreditativa d’estar en disposició de la pòlissa
d’assegurança de la modalitat tot risc construcció per un import mínim de
300.000,00 euros, vigent i al corrent de pagament, de conformitat amb la
clàusula 26.b).8 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Formalitzi el contracte en document administratiu, dins del termini de cinc (5)
dies hàbils, a comptar des del següent a la notificació de l’adjudicació definitiva,
en els termes i amb les conseqüències previstes a l’article 140 de la LCSP, fent
constar que es podrà iniciar l’execució del contracte prèviament a la seva
formalització, de conformitat amb l’article 96.1.c) de la LCSP.
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-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar des de la
formalització del contracte, presenti un programa de treball, de conformitat
amb la clàusula 22 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Dins del termini de quinze (15) dies naturals des de la notificació de
l’adjudicació definitiva, presenti el pla de Seguretat i Salut, de conformitat amb
la clàusula 23 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar a partir de la
data de formalització del contracte, s’haurà de realitzar el replanteig i estendre
l’acta relativa al mateix, iniciant-se l’execució del contracte a partir d’aquesta
data, de conformitat amb la clàusula 22 del plec de clàusules administratives
particulars.

-

Doni compliment a totes les obligacions i requeriments continguts en l’oferta,
projecte i plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars, tenint especial cura en el compliment del compromís de
contractació de les persones en situació legal d’atur, i a aquests efectes haurà
de comunicar a l’Ajuntament, el nom i cognoms i DNI i/o NIE dels treballadors
contractats, la modalitat i el període de vigència dels contractes.

-

Col·loqui una cartell anunciador, des de l’inici fins, com a mínim, la finalització
de l’obra, segons el model i condicions tècniques detallades a la Resolució de la
Secretaria d’Estat de Cooperació territorial de 9 de desembre de 2008.

Tercer.Tercer.- Designar als senyors Mercè Albuixech, Arquitecte Municipal, i Xavier
Manzanares, Enginyer Municipal, com a directors de l’obra.
Quart.Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la
pàgina web municipal, notificar-li als licitadors i a l’adjudicatari.
Cinquè.Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Sisè.Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis municipals
que correspongui, als efectes oportuns.

10. Adjudicació definitiva de la contractació de les obres definides en el
arquitectòniques
òniques
projecte millora de l'accessibilitat, supressió de barreres arquitect
i integració a l'àrea d'aparcaments de la zona poliesportiva (104 places)
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de març, va acordar iniciar i
aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte de Millora de
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l’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i integració urbanística a l’àrea
d’aparcaments de la zona poliesportiva (104 places)”; els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques i va convocar la seva licitació,
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent.
Atès que, d’acord amb el plec de clàusules administratives aprovat, es va procedir a
invitar a un mínim de tres empreses.
Vist que en data 20 de març de 2009 els Serveis Tècnics municipals van entre informe
tècnic, proposant l’adjudicació provisional a favor de l’empresa AGUSTI Y MASOLIVER,
SA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de març de 2009 pel qual es va
declarar vàlida la licitació i es va adjudicar provisionalment el contracte de les obres del
“Projecte de Millora de l’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i
integració urbanística a l’àrea d’aparcaments de la zona poliesportiva (104 places)”, a
favor de l’empresa AGUSTI Y MASOLIVER, SA, amb CIF núm. A-17000993 per l’import
de 198.000,00 euros de pressupost base, més 31.680,00 euros corresponents a
l’Impost sobre el Valor Afegit (import total de 229.680,00 euros).
Vist que l’adjudicació provisional es va notificar als licitadors, es va publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 73 de data 26 de març d’enguany i es
va notificar a l’adjudicatari, tot requerint-li que en el termini de cinc dies hàbils des de
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província presentés la documentació justificativa
d’estar 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.
Atès que, dins del termini conferit, l’empresa adjudicatària provisional ha presentat la
documentació requerida en el plec de clàusules administratives particulars i ha efectuat
el dipòsit de la garantia definitiva corresponent.
Vist que aquesta obra es troba inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local, i, per tant, resulta
d’aplicació el que estableix l’article 9 del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre,
per quin motiu el termini per a elevar a definitiva l’adjudicació provisional serà de 5
dies hàbils.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en
l’article 135.4 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic.
Vist que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència
per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, plec de
clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord amb la
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, correspon a la Junta de Govern
Local.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
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ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de les obres definides
en el “Projecte de Millora de l’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i
integració urbanística a l’àrea d’aparcaments de la zona poliesportiva (104 places)”,
aprovada per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 23 de març de
2009 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 73, de 26 de març de 2009.
Segon.Segon.- Requerir a l’adjudicatari perquè:
-

Presenti la documentació acreditativa d’estar en disposició de la pòlissa
d’assegurança de la modalitat tot risc construcció per un import mínim de
300.000,00 euros, vigent i al corrent de pagament, de conformitat amb la
clàusula 26.b).8 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Formalitzi el contracte en document administratiu, dins del termini de cinc (5)
dies hàbils, a comptar des del següent a la notificació de l’adjudicació definitiva,
en els termes i amb les conseqüències previstes a l’article 140 de la LCSP, fent
constar que es podrà iniciar l’execució del contracte prèviament a la seva
formalització, de conformitat amb l’article 96.1.c) de la LCSP.

-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar des de la
formalització del contracte, presenti un programa de treball, de conformitat
amb la clàusula 22 del plec de claùsules administratives particulars.

-

Dins del termini de quinze (15) dies naturals des de la notificació de
l’adjudicació definitiva, presenti el pla de Seguretat i Salut, de conformitat amb
la clàusula 23 del plec de clàusules administratives particulars.

-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar a partir de la
data de formalització del contracte, s’haurà de realitzar el replanteig i estendre
l’acta relativa al mateix, iniciant-se l’execució del contracte a partir d’aquesta
data, de conformitat amb la clàusula 22 del plec de clàusules administratives
particulars.

-

Doni compliment a totes les obligacions i requeriments continguts en l’oferta,
projecte i plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars, tenint especial cura en el compliment del compromís de
contractació de les persones en situació legal d’atur, i a aquests efectes haurà
de comunicar a l’Ajuntament, el nom i cognoms i DNI i/o NIE dels treballadors
contractats, la modalitat i el període de vigència dels contractes.

-

Col·loqui una cartell anunciador, des de l’inici fins, com a mínim, la finalització
de l’obra, segons el model i condicions tècniques detallades a la Resolució de la
Secretaria d’Estat de Cooperació territorial de 9 de desembre de 2008.

Tercer.Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la
pàgina web municipal, notificar-li als licitadors i a l’adjudicatari.
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Quart.Quart.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Cinquè.Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis
municipals que correspongui, als efectes oportuns.

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
21:00, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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