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Acta de la sessió ordinària del dia 15 de febrer de 2016
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia
15 de febrer de 2016, sota la Presidència de l’alcaldessa
Marta Felip Torres, es reuneixen els membres de la Junta de
Govern Local: Pere Casellas Borrell, Francesc Cruanyes
Zafra, Dolors Pujol Matas, Joaquim Felip Gayolà i Alfons
Martínez Puig amb l’assistència del secretari, Fernando
González Cebrián, i de la interventora, Anna Morell
Arimany, per tal de dur a terme la sessió ordinària en
primera convocatòria.
Així mateix, autoritzats per la Presidència, segons
allò que disposa l'article 59.2 del Reglament Orgànic
Municipal, hi assisteixen amb veu però sense vot els
regidors no membres de la Junta de Govern Local César Luis
Barrenechea Montero i Diego Borrego Torres.
No assisteixen els regidors membres de la Junta de
Govern Local Manuel Toro Coll i Jordi Masquef Creus.
A les catorze hores i vuit minuts, la Presidència
declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió
anterior, ordinària del dia 8 de febrer de 2016, repartida
amb la convocatòria.
----2. Assumptes urgents. Prèvia la necessària declaració
d'urgència, aprovada per unanimitat, es passa a deliberar
sobre els assumptes que l'han motivada amb el resultat
següent:
---- Obres municipals. S'aprova la classificació de les
proposicions presentades en la licitació del contracte de
les obres de “Modificació del Projecte d’urbanització del
carrer Joan Arderius”. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"Vist que per acord de la Junta de Govern Local de
data 2 de novembre de 2015 es va aprovar el plec de
clàusules administratives particulars del contracte de les
obres de la “Modificació del Projecte d’urbanització del
carrer Joan Arderius” i es va convocar el procediment de
licitació. Vista l’Acta de la Mesa de Contractació de data
23 de desembre de 2015 en què s’ha procedit a l’obertura
dels sobres 1 i 2. Vist que es va donar un tràmit
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d’audiència al licitador Rubau Tarrés, SAU, a fi que
justifiqués la seva oferta, d’acord amb l’article 152 del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre. Vist
l’informe tècnic relatiu a la justificació aportada sobre
l’oferta desproporcionada presentada per l’empresa Rubau
Tarrés, SAU de data 27 de gener de 2016. Vista l’acta de la
Mesa de Contractació de data 15 de febrer de 2016 en què la
Mesa acorda considerar dita oferta justificada i aprovar la
classificació de les proposicions presentades. Vist que
l’únic criteri d’adjudicació és el preu i els preus oferts
són els següents:
1.- AMSA, Agustí y Masoliver, SA
2.- Xavier Alsina, SA
3.- Construccions Rubau, SA

520.000,00 €
535.879,00 €
625.115,76 €

4.- Argón Informàtica, SA
5.- Hier Cons Empordà

487.472,00 €
554.955,89 €

6.-Obres Pirinaiques, SL
7.-Rogasa, Romero Gamero, SAU

490.042,86 €
510.218,81 €

8.-Epsa, Excavaciones y Pinturas, SAU
9.-Bigas Grup, SLU

489.500,00 €
486.864,81 €

10.-Artífex, Infraestructuras, SL
11.-Gicsa, Empresa Constructora, SA
12.-Hidraulica y Obras, SA

514.023,00 €
467.683,44 €
607.940,00 €

13.-Voracys, Construcciones y Servicios

575.845,04 €

14.-Construccions Fusté, SA

503.832,68 €

15.-Rubau Tarrés, SAU
16.-Bardera Obras Civiles y Marítimas

462.799,57 €
506.911,61 €

17.-Aglomerats Girona, SA
18.-Teyco, SL

605.473,69 €
606.549,97 €

19.- Pere Boada Comas, SL
20.- Elèctrica Cadí, SL & Flotats SA

580.000,00 €
508.582,03 €

21.- Incoc, SL
583.208,18 €
Vist el que disposa l’article 151 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic aprovat per RDLeg. 3/2011,
de 14 de novembre, el regidor delegat del Servei de
Contractació i Patrimoni proposa que la Junta de Govern
Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els
acords següents: 1er.- Aprovar la classificació de les
proposicions presentades per l’ordre següent: 1.- Rubau
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Tarrés, SAU. 2.- Gicsa, Empresa Constructora, SA. 3.- Bigas
Grup,
SLU.
4.Argón
Informàtica,
SA.
5.Epsa,
Excavaciones y Pinturas, SAU. 6.- Obres Pirinaiques, SL.
7.- Construccions Fusté, SA. 8.- Bardera Obras Civiles y
Marítimas. 9.- Eléctrica Cadí, SL & Flotats, SA. 10.Rogasa, Romero Gamero, SAU. 11.-Artífex, Infraestructuras,
SL. 12.-AMSA, Agustí y Masoliver, SA. 13.-Xavier Alsina,
SA. 14.-Hier Cons Empordà, SA. 15.-Voracys, Construcciones
y Servicios. 16.-Pere Boada Comas, SL. 17.-Incoc, SL. 18.Aglomerats Girona, SA. 19.-Teyco, SL. 20.-Hidraulica y
Obras, SA. 21.-Construccions Rubau, SA. 2on.- Requerir el
licitador millor classificat Rubau Tarrés, SAU, a fi que en
el termini de deu (10) dies hàbils comptats a partir de
l’endemà de la notificació d’aquest acord presenti la
documentació següent: 1)Resguard de la garantia definitiva
per import de 23.139,98 €. La garantia definitiva es
presentarà a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana
(OMAC). 2)Pòlissa i rebut en vigor de l’assegurança de
responsabilitat civil que pugui emparar els danys a tercers
derivats de l’execució de l’obra, amb un capital mínim de
600.000 € per sinistre i un sublimi’t per víctima que, en
cap cas, inclòs accident de treball, no podrà ser inferior
a 150.000€. Dita assegurança s’haurà de mantenir durant el
curs de l’obra, inclòs el termini de garantia, i se’n haurà
d’acreditar novament el seu pagament en cas que l’anterior
rebut
venci
en
el
curs
de
l’obra.
3)Documentació
acreditativa de compliment de la normativa en matèria
d’ocupació de personal amb discapacitat, consistent en: certificat del nombre global de treballadors, signat pel
representant i còpia del document de cotització a la
seguretat
social
del
darrer
mes.
3er.Autoritzar
l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i
gestions que calguin per a l’execució dels acords
anteriors."
----3. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes
no es produeixen intervencions.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la
sessió a les catorze hores i deu minuts, de la qual cosa
dono fe.

3

