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:

2010000028
Extraordinària urgent
28 d'octubre de 2010
14:30
14:50

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

CIU
PSC
CIU
PSC
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Edelmiro Balboa Blanco

CIU

PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARIA
Carme López García.
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. Declarar l'adjudicatari provisional decaigut del seu dret
provisionalment contracte obres reparació col·lector Can Pallars

i

adjudicar

ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local en la sessió ordinària que va tenir lloc el 27 de setembre de
2010, va acordar declarar adjudicatari provisional del contracte d’obres de reparació del
col·lector d’aigües residuals de Can Pallars, a l’empresa Frank Font Construcciones,
SA.
En el mateix acte, la Junta de Govern Local, va resoldre requerir l’adjudicatari
provisional que constituís, en el termini de 8 dies naturals, la garantia definitiva a la
Tresoreria Municipal i aportés els certificats de trobar-se al corrent de les obligacions
tributàries amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
Notificada l’adjudicació provisional i rebuda per l’empresa adjudicatària amb data 29 de
setembre de 2010, s’ha comprovat que l’adjudicatari, ha exhaurit el termini per a
dipositar la garantia definitiva sense haver-la constituït, atès que va dipositar l’aval el
dia 8 d’octubre de 2010, i que, a més, no ha presentat els certificats que acreditin que
no té deutes tributaris o que demostrin que la seva situació tributària no l’inhabilita per
contractar amb l’Administració Pública.
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. (art. 49.1.d), 87.1 i 135.5)
Plec de clàusules administratives particulars que regeix l’adjudicació d’aquest
contracte. (clàusula 21)
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Declarar l’adjudicatari, Frank Font Construcciones, SA, decaigut de
l’adjudicació provisional acordada al seu favor per la Junta de Govern Local, en sessió
de data 27 de setembre de 2010 i ordenar, alhora, el retorn de l’aval dipositat, a la
Tresoreria Municipal, per l’esmentada societat.
Segon. Adjudicar provisionalment, en aplicació de l’article 135.5 de la LCSP, el contracte
per a l’execució de les obres de reparació del col·lector d’aigües residuals de Can Pallars,
al següent licitador classificat, Catalana d’Inversió i Construcció Tres, SL, en els termes
de l’oferta amb què ha concorregut a la licitació, per un import de 99.999,99€, dels quals,
84.745,75€ corresponen al preu del contracte i 15.254,24€ a l’impost sobre el valor afegit,
d’acord amb la proposta presentada.
Tercer. Requerir l’adjudicatari:
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a) Que, en el termini de 8 dies naturals constitueixi a la Tresoreria municipal la
garantia definitiva per import de 4.237,29 €.
b) Que, en el mateix termini, presenti certificats de trobar-se al corrent amb les
obligacions tributàries amb la Hisenda Pública i amb les de la Seguretat Social.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

2. Declarar decaigut del seu dret l'adjudicatari provisional i adjudicar
provisionalment el contracte d'obres de millora dels vestidors de la piscina de
les Fonts
ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local en la sessió ordinària que va tenir lloc el 27 de setembre de
2010, va acordar declarar adjudicatari provisional del contracte d’obres de millora de
l’edifici dels vestidors de la piscina municipal del barri de les Fonts, a l’empresa Frank
Font Construcciones, SA.
En el mateix acte, la Junta de Govern Local, va resoldre requerir l’adjudicatari
provisional que constituís, en el termini de 8 dies naturals, la garantia definitiva a la
Tresoreria Municipal i aportés els certificats de trobar-se al corrent de les obligacions
tributàries amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
Notificada l’adjudicació provisional i rebuda per l’empresa adjudicatària amb data 29 de
setembre de 2010, s’ha comprovat que l’adjudicatari, ha exhaurit el termini per a
dipositar la garantia definitiva sense haver-la constituït, atès que va dipositar l’aval el
dia 8 d’octubre de 2010, i que, a més, no ha presentat els certificats que acreditin que
no té deutes tributaris o que demostrin que la seva situació tributària no l’inhabilita per
contractar amb l’Administració Pública.
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. (art. 49.1.d), 87.1 i 135.5)
Plec de clàusules administratives particulars que regeix l’adjudicació d’aquest
contracte. (clàusula 21)
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Declarar l’adjudicatari, Frank Font Construcciones, SA, decaigut de
l’adjudicació provisional acordada al seu favor per la Junta de Govern Local, en sessió
de data 27 de setembre de 2010 i ordenar, alhora, el retorn de l’aval dipositat, a la
Tresoreria Municipal, per l’esmentada societat.

3/5

Segon. Adjudicar provisionalment, en aplicació de l’article 135.5 de la LCSP, el contracte
per a l’execució de millora de l’edifici dels vestidors de la piscina municipal del barri de les
Fonts, al següent licitador classificat, Chimeno Obres i Serveis, SL, en els termes de
l’oferta amb què ha concorregut a la licitació, per un import de
100.000,00€, dels quals, 84.745,76€ corresponen al preu del contracte i 15.254,24€ a
l’impost sobre el valor afegit, d’acord amb la proposta presentada.
Tercer. Requerir l’adjudicatari:
a) Que, en el termini de 8 dies naturals, constitueixi a la Tresoreria municipal la
garantia definitiva per import de 4.237,29 €.
b) Que, en el mateix termini, presenti certificats de trobar-se al corrent amb les
obligacions tributàries amb la Hisenda Pública i amb les de la Seguretat Social.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

3. Declarar decaigut del seu dret l'adjudicatari provisional i adjudicar
provisionalment el contracte d'obres de millores als centres educatius
ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local en la sessió ordinària que va tenir lloc el 27 de setembre de
2010, va acordar declarar adjudicatari provisional del contracte d’obres de millora als
centres educatius, a l’empresa Frank Font Construcciones, SA.
En el mateix acte, la Junta de Govern Local, va resoldre requerir l’adjudicatari
provisional que constituís, en el termini de 8 dies naturals, la garantia definitiva a la
Tresoreria Municipal i aportés els certificats de trobar-se al corrent de les obligacions
tributàries amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
Notificada l’adjudicació provisional i rebuda per l’empresa adjudicatària amb data 29 de
setembre de 2010, s’ha comprovat que l’adjudicatari, ha exhaurit el termini per a
dipositar la garantia definitiva sense haver-la constituït, atès que va dipositar l’aval el
dia 8 d’octubre de 2010, i que, a més, no ha presentat els certificats que acreditin que
no té deutes tributaris o que demostrin que la seva situació tributària no l’inhabilita per
contractar amb l’Administració Pública.
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. (art. 49.1.d), 87.1 i 135.5)
Plec de clàusules administratives particulars que regeix l’adjudicació d’aquest
contracte. (clàusula 21)
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Declarar l’adjudicatari, Frank Font Construcciones, SA, decaigut de
l’adjudicació provisional acordada al seu favor per la Junta de Govern Local, en sessió
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de data 27 de setembre de 2010 i ordenar, alhora, el retorn de l’aval dipositat, a la
Tresoreria Municipal, per l’esmentada societat.
Segon. Adjudicar provisionalment, en aplicació de l’article 135.5 de la LCSP, el contracte
per a l’execució de les obres de millora als centres educatius, al següent licitador
classificat, Puccini Desygn, SL, en els termes de l’oferta amb què ha concorregut a la
licitació, per un import de 139.999,99€, dels quals, 118.644,06€ corresponen al preu del
contracte i 21.355,93€ a l’impost sobre el valor afegit, d’acord amb la proposta
presentada.
Tercer. Requerir l’adjudicatari que, en el termini de 8 dies naturals, constitueixi a la
Tresoreria municipal la garantia definitiva per import de 5.932,20 €.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Carme López García, secretària accidental 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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