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PLE EXTRAORDINARI
Sessió del dia 18 de gener de 2011
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 20,30 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde president), Agustí Badosa Figueras,
Dolors Ferrer Canals (Tinents d’Alcalde), Marina Barceló Fàbrega, Marisa Roig
Simón (Regidors).
Excusen la seva absència els Srs. Pere Girbent Serra, Marc Roig Munell i
Albert Font Clotas.
Secretari: Josep Mª Cortada Puig.
Amb caràcter previ, l’Alcalde demana que consti en Acta la felicitació del
consistori al regidor Sr. Marc Roig Munell pel naixement del seu fill Pau.
Extrem primer.- Acord d’adjudicació definitiva de les obres de construcció
dels vestidors del camp municipal d’esports
Es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que el Ple municipal, en sessió de data 21 de desembre 2010, adoptà
l’acord d’adjudicar provisionalment a l’empresa Arcadi Pla, S.A., amb NIF núm.
A17022344, l’execució de les obres corresponents al Projecte de vestidors del
camp municipal d’esports de Sant Pere Pescador;
Atès que aquesta empresa ha constituït la garantia del 5% de l’import de
l’adjudicació, exclòs l’impost sobre el valor afegit, exigit a la clàusula 12 del
Plec de clàusules administratives del procediment negociat amb publicitat
convocat;
Atès que, a la vegada, Arcadi Pla, S.A. ha presentat al nostre Ajuntament la
totalitat de la documentació que li ha estat requerida per tal de poder portar a
terme l’adjudicació definitiva de les obres;
Atès que l’anunci sobre l’adjudicació provisional del contracte ha estat publicat al
Butlletí Oficial de la Província núm. 245, de data 24 de desembre de 2010; i
Atès que s’han acomplert els terminis que estableix l’article 135,4 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic pel que fa a
l’adjudicació definitiva del contracte;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Adjudicar definitivament, pel procediment negociat amb publicitat, a
l’empresa Arcadi Pla, S.A., amb NIF núm. A17022344, l’execució de les obres
corresponents al Projecte de vestidors del camp municipal d’esports de Sant
Pere Pescador, per un import de 434.888,02 € (Quatre-cents trenta-quatre mil
vuit-cents vuitanta-vuit euros amb dos cèntims), IVA inclòs, dels quals
66.338,85 € (Seixanta-sis mil tres-cents trenta-vuit euros amb vuitanta-cinc
cèntims) corresponen a l’impost sobre el valor afegit, al tipus del 18%, i hi seran
d’aplicació el Plec de clàusules administratives aprovades pel Ple municipal de

data 25 d’agost de 2010 i les millores i condicions proposades per Arcadi Pla,
S.A. a la seva oferta.
Segon.- Establir, d’acord amb l’oferta presenta per Arcadi Pla, S.A., que el
termini d’execució de les obres sigui de sis mesos, a comptar des de la data de
signatura de l’acta de replanteig.
Tercer.- Notificar a Arcadi Pla, S.A. que la formalització del contracte en
document administratiu s’efectuï dins dels deu dies hàbils següents a comptar
des de la data de la notificació de l’adjudicació definitiva. Aquest document
constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic, i el contractista
podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i seran a càrrec
seu les despeses corresponents.
Quart.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”

Extrem segon.- Elecció dels membres de la mesa electoral per a les
eleccions a cambrers agràries del dia proper 20 de febrer de 2011
Es porta a terme el sorteig per a la formació de la Mesa Electoral per a les
Eleccions a cambres agràries del proper 20 de febrer de 2011. Una vegada
complertes totes les formalitats legals determinades, l’Ajuntament ha format la
Mesa Electoral única que s’indica, amb les persones que s’expressen i per als
càrrecs que es detallen.
Nom

D.N.I.

Pedro Ylla Rocas
Joan Bosch Castelló
Dolors Sellés Janer
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Roser Feliu Fontrodona
José Roig Pagès
Maria Carmen Mallarach Font
Maria Lluïsa Deulofeu Safont
José Gardell Ventura
Francesc Isern Font
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No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,15 hores.
L’ALCALDE

EL SECRETARI INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

