Ref. 10/2009

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 12 de maig de 2009
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21,45 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Marisa
Roig Simón (Tinent d’Alcalde), Myriam Gusó Roca (Regidora).
Oient: Josep Font Olivet (regidor).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem únic.- Adjudicació definitiva de les obres d’urbanització de
l’entorn del pavelló esportiu
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 d’abril de 2009,
adoptà l’acord d’adjudicar provisionalment a l’empresa Xavier Alsina, S.A.,
amb NIF núm. A/17.228.131, l’execució de les obres corresponents al
Projecte d’urbanització i accessos al pavelló municipal de Sant Pere
Pescador, finançat amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local, creat per
Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre;
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 19 del
Plec de clàusules administratives del present procediment negociat;
Atès que, a la vegada, Xavier Alsina, 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 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;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
estableix el següent ACORD:
Primer.- Adjudicar definitivament, pel procediment negociat amb publicitat, a
l’empresa Xavier Alsina, S.A., amb NIF núm. A/17.228.131, l’execució de les
obres corresponents al Projecte d’urbanització i accessos al pavelló municipal
de Sant Pere Pescador, finançat amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local,
creat per Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre, per un import de
332.384 € (Tres-centes trenta-dos mil tres-cents vuitanta-quatre euros), IVA
inclòs, amb el següent desglossament: 286.537,93 € (Dos-cents vuitanta-sis
mil cinc-cents trenta-set euros amb noranta-tres cèntims) de pressupost net, i
45.846,07 € (Quaranta-cinc mil vuit-cents quaranta-sis euros amb set
cèntims) d’impost sobre el valor afegit, al tipus del 16%, i hi seran d’aplicació
el Plec de clàusules administratives aprovades per la Junta de Govern Local
de data 4 de març de 2009 i les condicions proposades per Xavier Alsina,
S.A. a la seva oferta.

Segon.- Establir, d’acord amb l’oferta presenta per Xavier Alsina, S.A., que el
termini d’execució de les obres sigui de quatre mesos, a comptar des de la
data de signatura de l’acta de replanteig.
Tercer.- Establir, d’acord amb l’oferta presenta per Xavier Alsina, S.A., que el
número total de persones a ocupar per part d’aquesta empresa en l’execució
de les obres del Projecte d’urbanització i accessos al pavelló municipal de
Sant Pere Pescador sigui de 14 en total, de les quals 12 estan integrades a
l’empresa i 2 seran contractades de nou.
Quart.- Notificar a Xavier Alsina, 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, d’acord amb la
clàusula 21 del Plec. 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.
Cinquè.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22 hores.

L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu
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