D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les indicacions de
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta de
Govern Local publicades no incorporen dades de caràcter personal identificades o
identificables. No obstant això, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a través dels tràmits relacionats www.santquirzevalles.cat

ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:

2010000017
Extraordinària urgent
13 de juliol de 2010
14:00
14:05

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Antoni Rebolleda Calendario
Pep Llamas i Gironés
Lluïsa Cobo i Fernández
Àngels Ponsa i Roca
Edelmiro Balboa Blanco

PSC
CIU
PSC
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Montserrat Mundi i Mas

CIU

PRESIDENT
Antoni Rebolleda Calendario.
SECRETARI
Josep González i Ballesteros.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.

ADNSQ-03a
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu.

1. Adjudicació provisional obres de millora de la via pública, noves actuacions i
reparació de ferms en diversos carrers del municipi
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar provisionalment el contracte per a l’execució de les obres ordinàries de
millora de la via pública, noves actuacions i reparació de ferms en diversos carrers del
municipi, per un import de 403.956,01€, dels quals, 348.237,94€ corresponen al preu del
contracte i 55.718,07€ a l’impost sobre el valor afegit, a la raó social Construcciones Feu,
S.A (CIF:A08268955) d’acord amb l’oferta que l’esmentada societat ha presentat i que
inclou la totalitat dels conceptes, costos i despeses necessàries per al correcte i complet
desenvolupament de la prestació objecte del contracte, prestació que s’especifica al plec
de prescripcions tècniques particulars i que s’haurà de desenvolupar en els termes i
requisits previstos al plec de clàusules administratives particulars.
Segon. Requerir l’adjudicatari:
a) Que en el termini de 8 dies naturals constitueixi a la Tresoreria municipal la
garantia definitiva per import de 17.411,90€.
b) Que en el termini de 8 dies naturals faci el pagament a la Tresoreria municipal, de
les despeses de publicitat de la licitació, per import de 393,98€.
c) Que presenti certificació que acrediti que es troba al corrent amb les obligacions
tributàries i amb les de la Seguretat Social.
Tercer. Motivar aquest acte en la proposta elevada per la Mesa de licitació.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Josep González i Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a
efectes d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el
desenvolupament de la sessió de la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la
data de la sessió.
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