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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió extraordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 14 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., essent les tretze hores i trenta minuts 
del dia 14 de juliol de 2016, per celebrar Sessió Extraordinària de la Junta de Govern Local. 
 
Assistents: 
 

 Alcalde: Sr. Alfred Blanch Farnós 
 

 Regidors:   Sra. Montse Rodríguez Arasa  
  Sra. Judit Lleixà Solà 
  Sr. Antonio Ollés Molías 
 

Secretària acctal. de la Corporació:  Sra. Isabel Verge Caballé 

 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 07-07-2016. 

 
2. Aprovació, si s’escau, adjudicació definitiva del contracte per l’execució de l’obra 

“Arranjament del carrer Mare de Déu de Montserrat i annexos” 
 

Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 07-07-2016. 
 

    L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat. 
 

2. Aprovació, si s’escau, adjudicació definitiva del contracte per l’execució de l’obra 
“Arranjament del carrer Mare de Déu de Montserrat i annexos” 

 
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 16 de juny de 2016, 
acordà aprovar l'expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte per l’execució 
de l’obra “Arranjament del carrer Mare de Déu de Montserrat”. 
Atenent que formulada invitació per a l’adjudicació a 3 empreses capacitades per 
desenvolupar el servei es va presentar oferta per: 

1. Regimovi, SL. 
2. Exxaber, SL. 
3. Obres Vent i Sol 2010, SL. 

Atenent que les ofertes econòmiques presentades pels licitadors van ser:  
1. Regimovi, SL: 169.400,00 €. 
2. Exxaber, SL: 191.879,99 €. 
3. Obres Vent i Sol 2010, SL.: 234.191,87 €. 

Atenent que els licitadors han presentat les seves ofertes sobre els termes de negociació 
i que aquestes són les següents: 
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1. Regimovi, SL.: 

 Execució de millores sense càrrec per l’Ajuntament: 
- Millora número 1: si. 
- Millora número 2: si. 
- Millora número 3: si. 

2. Exxaber, SL: 

 Execució de millores sense càrrec per l’Ajuntament: 
- Millora número 1: si. 
- Millora número 2: si. 
- Millora número 3: si. 

3. Obres Vent i Sol 2010, SL.: 

 Execució de millores sense càrrec per l’Ajuntament: 
- Millora número 1: si. 
- Millora número 2: si. 

Atenent que en aplicació dels criteris de valoració previstos al plec de clàusules 
econòmiques, administratives i tècniques reguladores del procediment, la valoració de les 
ofertes és la següent: 
1. Regimovi, SL.: 

 Preu: 5,00 punts. 

 Execució de millores sense càrrec per l’Ajuntament: 
- Millora número 1: 24,00 punts 
- Millora número 2: 15,00 punts 
- Millora número 3: 25,00 punts. 

 Total: 69,00 punts. 
2. Exxaber, SL.: 

 Preu: 4,41 punts. 

 Execució de millores sense càrrec per l’Ajuntament: 
- Millora número 1: 24,00 punts 
- Millora número 2: 15,00 punts 
- Millora número 3: 25,00 punts. 

 Total: 68,41 punts. 
3. Obres Vent i Sol 2010, SL.: 

 Preu: 3,62 punts. 

 Execució de millores sense càrrec per l’Ajuntament: 
- Millora número 1: 24,00 punts 
- Millora número 2: 15,00 punts 

 Total: 42,62 punts. 
 
Vista l’acta de la Mesa de contractació de 1 de juliol. 
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de juliol de 2016, va formular 
requeriment a l’empresa Regimovi, SL.,  per tal que presentes la documentació següent: 

 Justificació d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

 Autorització en favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara per tal que aquest pugui 
realitzar la comprovació del compliment per l’adjudicatari de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat social quants cops sigui necessari durant la vigència del 
contracte. 

 Acreditació de la constitució de la garantia definitiva, per un import de 7.000,00 €, 
equivalent al 5 per 100 de l’import del contracte, exclòs IVA. 
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Atenent que en data 13 de juliol de 2016, es va presentar la documentació requerida, la 
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Adjudicar a l’empresa Regimovi, SL., el contracte per l’execució de l’obra 
“Arranjament del carrer Mare de Déu de Montserrat”, en les condicions següents: 

 Preu: 169.400,00 €. 

 Execució de millores sense càrrec per l’Ajuntament: 
- Millora número 1: si. 
- Millora número 2: si. 
- Millora número 3: si. 

SEGON. Requerir a l’adjudicatària per tal que en el termini de quinze dies, comptats a partir 
de la recepció de la notificació del present acord, comparegui per a la signatura del contracte 
administratiu. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària, licitadors participants, serveis 
tècnics municipals i Intervenció de fons. 
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, per a la signatura del 
contracte administratiu corresponent. 
 
 

I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde 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 


