AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Llosses

SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 3/2015
Caràcter: extraordinària
Dia: 11 de març de 2015
Hora d’inici: 17:00 hores
Hora d’acabament: 18:00 hores
Lloc: Sala de Plens

ASSISTENTS
Alcalde president:
Il·lm. Sr. David Serrat i Soldevila
Regidors/es:
Sra. Marina Puigcorbé i Sabata
Sr. Josep Llimós i Camprubí
Excusen:
Sr. Joan Sala i Vernet
Sr. Jordi Coll i Capdevila

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat pel XALOC en funcions
de Secretaria.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió convocada en legal forma per
tractar els punts inclosos al següent:
Ordre del dia
Únic. Aprovació de l’expedient de contractació de l’obra d’acabats de la sala polivalent
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracta el punt inclòs a l’ordre del dia
següent:
Únic. Acord d’adjudicació del projecte d’obra d’acabats de la sala polivalent de les
Llosses
Atès que es va detectar la necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents en
l’execució del projecte “Acabats de la Sala Polivalent de Les Llosses” i un cop es va aprovar
el projecte d’obres corresponent, efectuat el replantejament i amb la disponibilitat dels
terrenys, s’incorporà a l’expedient de contractació;
Vist que s’ha tramitat el procediment negociat sense publicitat i per Resolució d’Alcaldia de
data 18-02-2015 es va aprovar iniciar l’expedient per a la contractació referenciada, tot
motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada;
Atès que per acord del Ple de 25-02-2015 es va aprovar l’expedient i el Plec de Clàusules
Administratives per a l’adjudicació de les obres consistents en “Acabats de la Sala Polivalent
de Les Llosses”, per procediment negociat sense publicitat, i així mateix es va procedir a
aprovar la despesa que suposa la seva adjudicació;
Vist que es van demanar ofertes a tres empreses capacitades per a l’execució de les obres;
Vist que consta la certificació de Secretaria que dins el termini atorgat s’ha presentat una
única oferta per part de l’empresa Construccions Antigas Serrat SL per import de 198.065,06
€ més 41.593,66 € d’IVA;
De conformitat a la normativa de contractació pública (article 107.3.d) TRLCSP), el preu
d’adjudicació té el límit del 10% per sobre del pressupost de licitació. En aquest cas la millor
oferta presentada, tot i que supera el preu de licitació, no arriba a aquest límit ni el supera.
Examinada la documentació adjunta i d’acord amb aquesta i de conformitat amb allò que
estableix l’article 151.3 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre;
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Adjudicar a l’empresa Construccions Antigas Serrat SL, amb CIF B64403926, i domicili al
C. del Carme, 14, 08587 – Alpens – BCN i correu electrònic: jordi@puigdon.com, per
procediment negociat sense publicitat, el contracte d’obres d’Acabats de la Sala Polivalent de
Les Llosses, per un import d'adjudicació de 198.065,06 € més 41593,66 €.
Requerir-lo perquè presenti la documentació justificativa a què fan referència els articles
146.1 i 151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com justificació
de la constitució de la garantia definitiva.
2. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 2014.1.151.61005 del pressupost vigent de
despeses.
3. Notificar a l’adjudicatari del contracte i citar-lo per a la signatura del contracte.
4. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant, i publicar anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de
la data d’aquest acord
5. Formalitzat el contracte el contractista presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’Obra
ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat del Projecte perquè
l’Ajuntament l’aprovi previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut o Director Facultatiu
de les Obres i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es
procedeix a l’acta de replantejament i inici de l’obra.
La proposta s’aprova per unanimitat
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i
data dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu
vistiplau.
Vist i plau,

Josep Ruiz i Muñoz

David Serrat i Soldevila
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