ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 09/2011

NÚM.: 09/11
DATA SESSIÓ: 1 D’AGOST DE 2011
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 049.
HORA: 20:00 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Pep Mas Falgueras
Sr. Alexandre Montanyà Rifà
Sr. Sebastià Riera Cusí
Sr. Santi Rosquellas Garolera
Sr. Josep Castells Casellas
Sr. Ventura Bagaria i Canal
NO HI ASSISTEIXEN:
Sr. Jaume Serra Farrés
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez
Sra. Rosa Maria Prat Canal
Sr. Antoni Comas Danés
Sra. Mª Assumpta Rodrigo Carbó
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
El Sr. Jaume Serra Farrés, per motius laborals.
El Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez, es troba absent per viatge.
La Sra. Rosa Maria Prat Canal es troba absent per gaudi del període vacacional.
La Sra. Mª Assumpta Rodrigo Carbó es troba absent per gaudi del període
vacacional.

SECRETARI ACCIDENTAL (Resoluc. 111/11):
Sr. Alex Tarroja Piera
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A.P. 049.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER EXECUTAR L’ACTUACIÓ:
CONSTRUCCIÓ DE LA 3ª FASE DE L’EDIFICI PLURIFUNCIONAL PAV-2.
En la sessió extraordinària del Ple de la Corporació, de data 28 d’abril de 2011, va ser adoptat
l’acord pel que es resolgué aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, amb més
d’un criteri d’adjudicació i obrir la convocatòria per contractar l’obra: “Construcció de l’edifici
plurifuncional PAV2 – 3ª Fase”, d’acord amb el corresponent Projecte Tècnic, aprovat pel Consistori
i signat pels Arquitectes Srs. David Aceves Cabelleria i Albert Colomer Busquets, amb un
pressupost d’execució per contracte, per import de 880.921,12 euros, IVA inclòs.
Així mateix i en l’esmentada sessió plenària, va ser adoptat l’acord pel que es resolgué aprovar
inicialment el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir la present contractació,
el qual, va ser publicat al BOP de 02/05/11, al DOGC de 03/05/11, al Taulell d’Anuncis de la Casa
Consistorial i al perfil del contractant, d’aquest Ajuntament, esdevenint, l’aprovació, definitiva, una
vegada va haver finalitzat el termini de 20 dies hàbils des de la darrera publicació, sense que
s’hagués presentat cap al·legació al respecte.
Finalment, en la sessió de referència va acordar-se publicar el corresponent anunci, al BOP al
DOGC, al Taulell d’Anuncis de la Casa Consistorial i al perfil del contractant, referit a l’obertura de la
licitació, per contractar l’obra objecte de les presents actuacions, conferint un termini de vint-i-sis
dies naturals, a comptar des de l’endemà de l’última publicació, en els diaris oficials, per tal que
poguessin ser presentades aquelles proposicions considerades pertinents.
Publicat el corresponent anunci en les dates referenciades en els apartats anteriors (BOP de
02/05/11 i DOGC de 03/05/11), n’ha resultat que durant el termini de presentació de proposicions,
han estat presentades disset proposicions per part de diferents empreses licitadores que
seguidament es relacionaran.
La Mesa de Contractació, ha formulat la valoració de les proposicions presentades adjunta a la
present, i així mateix ha proposat la corresponent classificació per ordre decreixent i proposta
d’adjudicació a l’empresa licitadora que ha considerat oportuna d’acord amb la classificació resultant
de la valoració, per haver presentat l’oferta econòmica més avantatjosa. D’aquesta manera, el Ple
de la Corporació, en la sessió extraordinària de 21 de juliol de 2011, va adoptar l’acord pel que
resolgué aprovar la citada classificació, i requerir a l’empresa guanyadora, per tal que presentés la
documentació necessària, als efectes de procedir a l’aprovació de l’adjudicació del contracte i
posterior formalització:
Classificació

EMPRESES

Millores

Preu

Compromís

Termini

TOTAL

resposta

garantia

PUNTUACIÓ

1er

UTE CONSTRUCCIONS RAMON COMPTE,
S.L. – ARUMÍ CALEFACCIONS, S.A.

43,77

35,00

10,00

10,00

98,77

2on

CONSTRUCCIONS COTS I CLARET, S.L.

41,29

35,00

10,00

10,00

96,29

3er

ARCADI PLA, S.A.

39,44

35,00

10,00

10,00

94,44

4art

CONSTRUCCIONS ALFONSO RUIZ, S.A.U.

32,90

35,00

10,00

10,00

87,90

5è

SECLASA CONSTRUCTORA

25,54

35,00

10,00

10,00

80,54

6è

CONSTRUCCIONS ABOLAFIO, S.L.

25,05

35,00

10,00

10,00

80,05

7è

BUSQUETS VILOBÍ SLU

24,68

35,00

10,00

10,00

79,68

8è

CURTO CONSTRUCCIONS

23,99

35,00

10,00

10,00

78,99

9è

UTE DECOBLOCK, S.L. – MACE SEGRIÀ,
S.L.

22,50

35,00

10,00

10,00

77,50
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9è

REHABITEC LLEIDA

22,50

35,00

10,00

10,00

77,50

9è

CONSTRUCCIONS SOLIUS, S.A.

22,50

35,00

10,00

10,00

77,50

10è

OBRAS Y CONTRATAS DEL MARESME,
S.L.

21,04

35,00

10,00

10,00

76,04

11è

ACERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.

20,42

35,00

10,00

10,00

75,42

12è

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS,
S.A.

12,06

35,00

10,00

10,00

67,06

13è

SAN JOSÉ CONSTRUCTORA

11,89

35,00

10,00

10,00

66,89

14è

GARROFÉ – ROCA, S.A.

0,00

35,00

10,00

10,00

55,00

14è

GRABI EMPRESA CONSTRUCTORA

0,00

35,00

10,00

10,00

55,00

Vist que en data 26/07/11, a instància de l’empresa guanyadora i en compliment del requeriment
adoptat pel Ple de la Corporació en la sessió de 21 de juliol de 2011, ha estat presentada la
documentació necessària per tal de procedir a l’adjudicació definitiva del contracte i posterior
formalització: documentació justificativa que acredita 1) que l’empresa es troba al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 2) la disposició efectiva
dels mitjans a que s’hagi compromès, a dedicar o a adscriure, per a l’execució del contracte de
conformitat amb l’article 53.2 de la LCSP, 3) ha constituït la garantia definitiva i 4) ha constituït la
Unió Temporal d’Empreses, a la que s’havien compromès a constituir, les dues empreses que han
concorregut conjuntament en el present procediment i que han presentat l’oferta més avantatjosa;
D’acord amb els antecedents exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 138 i
concordants de la Llei de contractes del sector públic.
Vistes les competència que té atribuïdes el Ple de la Corporació, es proposa l’adopció, dels següents,

ACORDS:
PRIMER: Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra “Construcció de la tercera fase de l’edifici
plurifuncional PAV2” a la unió temporal d’empreses constituïda per “Construccions Ramon Compte,
SL” amb CIF: B60860368 i domicili social a la Ronda Camprodon, 13, de Vic i per “Arumí
Calefaccions, S.A.”, amb CIF: A58076464 i domicili social al C/ Verdaguer, 16 de Vic, pel preu de
SETCENTS NOU MIL DOSCENTS SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (709.216,15.-€),
subjecte al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques i a les
propostes tècniques i millores presentades pel licitador.
SEGON: Comunicar aquest acord a l’adjudicatari i requerir-lo per a que formalitzi el contracte en un
termini de 10 dies hàbils següents al de la notificació de l’adjudicació definitiva.
TERCER: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida número 1 459 62206 del pressupost de
l’exercici 2011, d’acord amb l’informe emès per la secretaria intervenció en data 25/03/11.
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QUART: Publicar el resultat del concurs al BOP.
CINQUÈ: Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i la resta de licitadors.
SISÈ: Facultar l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer efectius els
acords precedents.

Una vegada llegida la proposta d’acord plenari per part del Secretari accidental, l’Alcalde la
sotmet a votació, resultant aprovada amb el vot a favor de tots els presents a excepció del
regidor del grup d’ERC, qui s’absté manifestant, en relació al sentit del seu vot, que:
•

Existeix el risc que alguna empresa impugni el procediment de licitació.

•

Existeix el risc que l’obra no estigui acabada en el termini màxim conferit pel
Consell Català de l’Esport, per tal de justificar el destí de la subvenció concedida
per al finançament de l’actuació.

•

Té dubtes, respecte la valoració portada a terme per la Mesa de Contractació.

Tant l’Alcalde com el Secretari aclareixen que res pot garantir que el procediment de
licitació no pugui ser impugnat si una empresa ho considera oportú, si bé aquesta
circumstància no comportaria la paralització de l’obra, amb la única excepció que fossin
adoptades mesures cautelars pel Jutjat.
Així mateix l’Alcalde exposa que en principi l’obra restarà finalitzada dins els terminis
pactats amb el Consell Català de l’Esport per via telefònica, i que la revocació de la
subvenció -segons aquests converses portades a terme amb l’esmentada administracióen cap cas seria immediata.
I finalment, que la valoració portada a terme per la mesa de contractació, s’ajusta al plec
de clàusules administratives particulars aprovat pel Ple de la Corporació per a regir el
present procediment de licitació, d’acord amb les prescripcions que per als criteris
subjectius, ha considerat l’actual Equip de Govern, sens perjudici que qualsevol
modificació del Plec hagués requerit una nova licitació, i aquesta circumstància sí que
hagués comportat risc de pèrdua de la subvenció atorgada.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Alex Tarroja Piera

Vist i plau
L’alcalde

Sebastià Riera Cusí
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