D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les indicacions de
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ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:

2010000019
Extraordinària urgent
29 de juliol de 2010
13:00
13:15

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

CIU
PSC
CIU
PSC
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
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.
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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. Aprovació expedient de contractació de les obres d'urbanització de la UA-7,
Can Tuset.

1.1.

Aprovació expedient de contractació de les obres d'urbanització de la
UA-7, Can Tuset. Fase 1

ANTECEDENTS
Instruït expedient per a l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres
d’urbanització (fase 1) de l’espai comprès entre els carrers Pep Ventura, Terranova i Av.
Vallès, a l’àmbit de Can Tuset,
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els informes preceptius d’Intervenció i Secretaria, el que es disposa al plec
de clàusules administratives generals aplicables als contractes d’obres i a altres
contractes administratius i als privats de la Corporació, publicats al BOP núm. 172 de
data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no contradiguin l’actual legislació en matèria de
contractes, amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, amb la
Llei reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament d’aquesta, amb la Llei
municipal i de règim local de Catalunya,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació urgent, procediment negociat,
per a l’adjudicació del contracte d’execució de les obres d’urbanització de l’espai comprès
entre els carrers Pep Ventura, Terranova i Av. Vallès (fase 1), contractació que es regeix
per les condicions definides al plec de clàusules administratives particulars i pel projecte
bàsic i executiu aprovat per l’Ajuntament.
Segon. Convidar, atès que es consideren capacitades per a l’execució d’aquest contracte,
les empreses següents:
Construcciones
Pascual, SA

Bosch

CIF: A08617953

Av. Alcalde Barnils, 64

08190
Sant
Cugat del Vallès

Euritmia
Construccions,
SA
General
de
Construcciones
e
Instalaciones, SA

CIF: A17012626

Polígon
Industrial
Casanova
Carrer Puigcerdà, 3

17181 - Aiguaviva
(Girona)

CIF: A58369794

Carrer Encuny, 22

08038 - Barcelona

Marco Obra Pública, SA

CIF: A22047591

08190
Sant
Cugat del Vallès

Construcciones A. Feu, SA

CIF: A08268955

Crta. Sant Cugat a
Rubí, km 01, núm. 40 50. Edif Fòrum SCV –
oficina 7 -1º dpto 5.
Carrer Penedès, 68-70

08820 – El Prat de
Llobregat
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Els convidats disposaran d’un termini de 13 dies naturals per a la presentació d’ofertes
comptadors a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació.
Les propostes es lliuraran d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives
que regeix aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.
Tercer. Aprovar el document comptable d’autorització de la despesa, inherent a aquesta
contractació, per un import de 235.507,10€ (IVA inclòs), amb càrrec a la partida 2110
1510 6090004 del pressupost vigent.

1.2.

Aprovació expedient de contractació de les obres d'urbanització de la
UA-7, Can Tuset. Fase 2

ANTECEDENTS
Instruït expedient per a l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres
d’urbanització (fase 2) de l’espai comprès entre els carrers Pep Ventura, Terranova i Av.
Vallès, a l’àmbit de Can Tuset,
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els informes preceptius d’Intervenció i Secretaria, el que es disposa al plec
de clàusules administratives generals aplicables als contractes d’obres i a altres
contractes administratius i als privats de la Corporació, publicats al BOP núm. 172 de
data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no contradiguin l’actual legislació en matèria de
contractes, amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, amb la
Llei reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament d’aquesta, amb la Llei
municipal i de règim local de Catalunya,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació urgent, procediment negociat,
per a l’adjudicació del contracte d’execució de les obres d’urbanització de l’espai comprès
entre els carrers Pep Ventura, Terranova i Av. Vallès (fase 2), contractació que es regeix
per les condicions definides al plec de clàusules administratives particulars i pel projecte
bàsic i executiu aprovat per l’Ajuntament.
Segon. Convidar, atès que es consideren capacitades per a l’execució d’aquest contracte,
les empreses següents:
Construcciones
Pascual, SA

Bosch

CIF: A08617953

Av. Alcalde Barnils, 64

08190
Sant
Cugat del Vallès

Euritmia
Construccions,
SA
General
de
Construcciones
e
Instalaciones, SA

CIF: A17012626

Polígon
Industrial
Casanova
Carrer Puigcerdà, 3

17181 - Aiguaviva
(Girona)

CIF: A58369794

Carrer Encuny, 22

08038 - Barcelona
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Marco Obra Pública, SA

CIF: A22047591

Construcciones A. Feu, SA

CIF: A08268955

Crta. Sant Cugat a
Rubí, km 01, núm. 40 50. Edif Fòrum SCV –
oficina 7 -1º dpto 5.
Carrer Penedès, 68-70

08190
Sant
Cugat del Vallès

08820 – El Prat de
Llobregat

Els convidats disposaran d’un termini de 13 dies naturals per a la presentació d’ofertes
comptadors a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació.
Les propostes es lliuraran d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives
que regeix aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.
Tercer. Aprovar el document comptable d’autorització de la despesa, inherent a aquesta
contractació, per un import de 174.347,51€ (IVA inclòs), amb càrrec a la partida 2110
1510 6090004 del pressupost vigent.

2. Aprovació expedient i inici negociació per a l'adjudicació del projecte d'obres
vials (fase 2)
ANTECEDENTS DE FET
Instruït expedient per a l’adjudicació del contracte per a la redacció del projecte de la
segona fase de les obres de millora de la via pública, actuacions i reparacions de ferms
en diversos carrers del municipi
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els informes preceptius d’Intervenció i Secretaria, el que es disposa al plec
de clàusules administratives generals aplicables als contractes d’obres i a altres
contractes administratius i als privats de la Corporació, publicats al BOP núm. 172 de
data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no contradiguin l’actual legislació en matèria de
contractes, amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, amb la
Llei reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament d’aquesta, amb la Llei
municipal i de règim local de Catalunya,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació urgent, procediment
negociat, per a l’adjudicació del contracte de redacció del projecte de la segona fase de
les obres de millora de la via pública, actuacions i reparacions de ferms en diversos
carrers del municipi, contractació que es regeix per les condicions definides al plec de
clàusules administratives particulars.
Segon .- Convidar, atès que se’ls considera capacitats per a l’execució d’aquest
contracte, els professionals següents:
Jordi Farriol i Valette

Passeig de Manresa, 1, 4t

08201 Sabadell

Roser Saus

Carrer Illa, 41

08202 Sabadell
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David Avà Maqueda

Torrent de les Flors, 119123, esc B, 1r, 3a

08024 Barcelona

Octavi Torres Rosell

Av. Francesc Macià, 46-50,
7è, 1a

08208 Sabadell

Els convidats disposaran d’un termini de 8 dies naturals per a la presentació d’ofertes
comptadors a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació.
Les propostes es lliuraran d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives
que regeix aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.
Tercer .- Aprovar el document comptable d’autorització de la despesa, inherent a
aquesta contractació, per un import de 45.000,00€ (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
2110 1510 6270500 del pressupost vigent.

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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