ACTA NÚM. PLE2014/8
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 11
DE DESEMBRE DE 2014

NIF P-1704300-A

Assistents:
ESTEVE PUJOL BADÀ
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL
JOAN GUILLAUMES VILA
XAVIER GUITART CANO
F. XAVIER COLLBONI SALA
JORDI BATCHELLI AULINAS
DANIEL BIRBA CUFFI
Absents:
MARTÍ PUJOL SURIÑACH
MIQUEL SALA PLANELLA
FRANCISCO REPISO MUÑOZ
JOSEP ROCA MONFORT

A la casa de la Vila de Camprodon, essent les
14:10 hores del dia 11 de desembre de 2014,
es reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de
celebrar la sessió extraordinària en primera
convocatòria, sota la presidència del Sr. Esteve
Pujol i Badà, alcalde de l’Ajuntament i
l’assistència dels membres relacionats al
marge.
Actua com a Secretari el Sr. Luis López i
García, titular de la Corporació.

Comprovat que el quòrum d’assistents
compleix allò que estableix l’article 98.c) del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, el Sr. President obre la sessió
per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria:
Únic.- PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE PROPOSICIONS PER A L’ADJUDICACIÓ
DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA: “REHABILITACIÓ DELS EDIFICIS DE CAL
MARQUÈS I DEL CONVENT DEL CARME PER A MUSEU MUNICIPAL, 3A FASE”
(PUOSC 2011/861).
*************************************************************
Únic.- PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE PROPOSICIONS PER A L’ADJUDICACIÓ
DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA: “REHABILITACIÓ DELS EDIFICIS DE CAL
MARQUÈS I DEL CONVENT DEL CARME PER A MUSEU MUNICIPAL, 3A FASE”
(PUOSC 2011/861).
Atès que mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de data 30/10/2014 es va aprovar
l'expedient i els Plecs de Clàusules Administratives per a l'adjudicació de les obres del
projecte “Rehabilitació dels edificis de Cal Marquès i del convent del Carme per a museu
municipal, 3a fase”, per procediment obert aplicant l'únic criteri d'adjudicació al preu més
baix, així mateix es va procedir a autoritzar la despesa que suposa l'adjudicació del
mateix.
Atès que amb dates 4 i 5 de novembre de 2014 es va publicar anunci de licitació per
termini fins el dia 5/12/2014 en el Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil de
contractant de l'òrgan de contractació, a fi que els interessats presentessin les seves
proposicions.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l'expedient.
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Atès que amb data 11/12/2014 s’ha constituït la mesa de contractació, i havent procedit a
la identificació de les proposicions que poden ser considerades desproporcionades o
anormals d’acord amb els paràmetres de l’art. 85.4 del Reial Decret 1098/2001, ha
acordat atorgar audiència pel termini de dos dies hàbils als licitadors que les han
presentat per tal de que justifiquin la valoració de l’oferta i precisin les seves condicions.
A continuació, la mesa de contractació, en el mateix acte ha proposat a l'òrgan de
contractació que, una vegada hagi estat complert el tràmit anterior, en el cas de que hagi
estat satisfactòriament justificada l’oferta, procedeixi a l'adjudicació a favor de l'empresa
Gomintec, SL sent l'oferta econòmicament més avantatjosa per considerar-se el preu
més baix. I, en el cas de que no s’hagi rebut justificació suficient, l’adjudicació es realitzi a
favor del licitador classificat a continuació en ordre decreixent.
Examinada la documentació que s'acompanya i de conformitat amb l'establert en l'article
151.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
Al Ple es proposa:
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PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta
portada a terme per la mesa de contractació, de conformitat amb el següent ordre
decreixent:
01 Gomintec, SL

187.134,79 €

02 Puig Alder, SL

200.535,32 €

03 Excavacions Ampurdan 2000, SL

202.188,22 €

04 UTE Cadí, SL – Beravi, SL

205.730,20 €

05 1953 Grup Soler constructora, SL

227.129,69 €

06 Artifex Infraestructuras, SL

234.847,64 €

07 Voracys, SL

236.031,64 €

08 Construccions Desmo, SA

239.083,88 €

09 Argon Informàtica, SA

243.859,20 €

10 Certis obres i serveis, SAU

244.940,00 €

11 Xavier Alsina, SA

250.900,00 €

12 Arcadi Pla, SA

265.353,60 €

13 Rigel Over, SL

273.644,01 €

14 Construccions Llorenç Rigat, SL

280.407,00 €

SEGON. Esgotat el termini d’audiència concedit als licitadors que han incorregut en
possible desproporció en les seves ofertes i, descartats (si escau) aquells que no hagin
justificat suficientment la desproporció detectada, es procedirà a notificar y requerir al
licitador que resulti ser qui ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, perquè,
en el termini de deu dies a comptar des de l’endemà en què rebi el requeriment, presenti
la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació per obtenir de
forma directa l’acreditació d’allò, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte de conformitat amb l’article
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64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d’haver constituït la garantia definitiva exigida.
TERCER. Realitzats els tràmits anteriors es sotmetrà al Ple de l’Ajuntament proposta
d’adjudicació de la contractació de l’obra.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels set membres
presents dels onze que de fet i de dret formen el Ple.
No havent altres assumptes a tractar, quan són un quart de tres de la tarda, el Sr. Alcalde
President dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe.
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Vist i plau,
L’ALCALDE
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