Acta del Ple
Identificació de la sessió
Sessió: PLE EXTRAORDINARI 29/12/2018
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 29 de desembre de 2018
Hora d'inici: 12:00
Lloc: Saló de Plens

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B5376D52F1834E74B2BBFDD799495175 i data d'emissió 20/02/2019 a les 11:09:12

Assistents:
Sra. Judit Lleixà Solà (PDeCAT)
Sr. Marc March Mayo (EP)
Sr. Marcel Crespo Liñan (EP)
Sra. Joan Abella Calduch (PDeCAT)
Sra. Montse Rodríguez Arasa (PDeCAT)
Sra. Eva Franch Cases (Regidora no adscrita)
Sr. Antonio Olles Molías (PDeCAT)
Sr. Javier Boque Piñol (PP)

Excusen la seva assistència:
Sr. Adrià Batiste Cuartero (PDeCAT)
Sra. Laia Pla Coto (PDeCAT)
ACORDS
Secretaria
1. APROVACIÓ ACTA PLE ORDINARI 20-12-2018
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat dels membres presents de la
Corporació.

Alcaldia
2. CONTRACTACIÓ EXECUCIÓ DE LES OBRES 'ARRANJAMENT DEL CARRER
MOSSÈN JOAN BAPTISTA SALES'
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.
Fets
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".
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
Licitador
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Preu exclòs IVA

IVA

CONSTRUCCIONES 3 G, SA.

293.000,00 €

61.530,00 €

SERVIDEL, SLU.

308.358,51 €

64.755,29 €

EXXABER, SL.

297.784,01 €

62.534,64 €

Miguel Ángel Piquer Badia.

348.252,73 €

73.133,07 €

Edifisa Enter, SL.

341.500,00 €

71.715,00 €

TECYR Construcciones y Reparaciones, SA.

362.128,96 €

76.049,08 €

COVAN Obres Públiques, SL

291.279,08 €

61.168,61 €

Vives Anguera, SL

309.144,13 €

64.920,27 €

Regimovi, SL.

265.000,00 €

55.650,00 €

Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA.

345.645,49 €

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:
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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,
Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
En conseqüència, S'ACORDA:
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
urbanisme i Intervenció de fons.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació
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Secretari acctal.

Isabel Verge Caballé
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