Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió Extraordinària realitzada pel Ple de la Corporació el dia 29 de desembre de 2018.
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. Isabel Verge Caballé, essent les dotze hores
del dia 29 de desembre de 2018, per celebrar Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament.
Assistents:



Alcalde:
Regidors:



Excusen la seva absència: Sr. Adrián Batiste Cuartero
Sra. Laia Pla Coto



Secretaria acctal. de la Corporació: Isabel Verge Caballé

Sr. Alfred Blanch Farnós
Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sra. Judit Lleixà Solà
Sr. Antonio Ollés Molías
Sr. Joan Abella Calduch
Sr. March March Mayo
Sr. Manel Crespo Liñan
Sr. Javier Boqué Piñol
Sra. Eva C. Franch Cases

Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 20 de desembre de 2018.
2. Adjudicació, si s’escau, adjudicació definitiva del contracte per l’execució de les obres
“Arranjament del carrer Mossèn Joan Baptista Sales”.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 20 de desembre de 2018.
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat dels membres presents de la
Corporació.
2. Adjudicació, si s’escau, adjudicació definitiva del contracte per l’execució de les obres
“Arranjament del carrer Mossèn Joan Baptista Sales”.
Atenent que el Ple de la Corporació en sessió duta a terme el dia 25 d’octubre de 2018,
aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert per a l’obra "Arranjament
del carrer Mossèn Joan Baptista Sales".
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Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
Licitador
Preu exclòs IVA
CONSTRUCCIONES 3 G, SA.
293.000,00 €
SERVIDEL, SLU.
308.358,51 €
EXXABER, SL.
297.784,01 €
Miguel Ángel Piquer Badia.
348.252,73 €
Edifisa Enter, SL.
341.500,00 €
TECYR Construcciones y Reparaciones, SA.
362.128,96 €
COVAN Obres Públiques, SL
291.279,08 €
Vives Anguera, SL
309.144,13 €
Regimovi, SL.
265.000,00 €
Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA.
345.645,49 €

IVA
61.530,00 €
64.755,29 €
62.534,64 €
73.133,07 €
71.715,00 €
76.049,08 €
61.168,61 €
64.920,27 €
55.650,00 €
72.585,55 €

Atesa l’avaluació de les ofertes realitzada d’acord amb el que preveu el Plec de clàusules
regulador del procediment, amb el següent resultat:
Licitador
Regimovi, SL

Preu exclòs IVA
265.000,00 €

IVA
55.650,00 €

Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 20 de desembre de 2018, va
formular requeriment a l’empresa Regimovi, SL, per tal que presentes justificant d’haver
constituït la garantia definitiva per import de 13.250,00 €, equivalent al 5 per 100 del preu
d’adjudicació del contracte (exclòs IVA) així com la documentació justificativa de les
circumstàncies referides al punt 4, lletra f) apartat 4t. de l’article 159 de la LCSP, de disposar
efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte d’acord amb l’article 76.2.
Atenent que en data 28 de desembre de 2018, l’empresa indicada, ha constituït la garantia
definitiva mitjançant aval bancari i ha presentat la documentació requerida per l’adjudicació
del contracte, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra "Arranjament del carrer Mossèn
Joan Baptista Sales" a l’empresa Regimovi, SL, en les següents condicions:





Preu: 320.650,00 €, IVA inclòs.
Termini d’execució: 5 mesos.
Termini de garantia: 12 mesos.
Altres: el contracte resta subjecte al Plec de clàusules econòmiques – administratives i a
l’oferta presentada per l’adjudicatària.

SEGON. Requerir a l’empresa adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies hàbils a
comptar des de la notificació del present acord, comparegui per a la signatura del corresponent
contracte.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del
contracte.
QUART. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors, departament d’obres i
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urbanisme i Intervenció de fons.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria amb els vots favorables
dels cinc membres de PDeCAT, un del PP, dues abstencions d’EP i una abstenció de la
Regidora no adscrita.
I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, essent les
dotze hores i vint minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde
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