ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, EN DATA 28 DE FEBRER DE 2007.

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sent mig quart de
tres de la tarda del dia 28 de febrer de 2007, es reuneixen prèvia convocatòria
a l'efecte i sota la presidència del 1er. Tinent d’Alcalde, Sr. Jesús F. García
Chacón, els Regidors Municipals que tot seguit es relacionen, amb la finalitat
de celebrar sessió ordinària de la Junta de Govern Local:
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Isidre Montané Cabús.
El Sr. Alcalde, Miquel Aubà Fleix s’incorpora més tard a la sessió, un cop
començada.
Per invitació del Sr. Alcalde, hi assisteixen també els Regidors Municipals que
tot seguit es relacionen, per informar respectes les seves activitats en matèria
delegada, de conformitat amb el que preveu l'article 113.3 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre:
-Sr. Ramón Lluís Vidal.
-Sr. Joaquin Fontoba Solé.
Hi és present la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal Sra. Iolanda
Sas Laudo.
Després de comprovar l'existència del quòrum necessari, el Sr. Alcalde acctal.
va disposar l'inici de la sessió, amb el tractament dels assumptes inclosos a
l'ordre del dia.
En compliment del que determinen els articles 110 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals i disposicions concordants, es transcriuen els
acords adoptats.
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Assumptes d'Hisenda:
1) Aprovació si s'escau, de factures i notes de despeses presentades a
Intervenció Municipal.
Vistes les factures i notes de despeses presentades a Intervenció Municipal
per serveis prestats o per subministrament de material divers a l'Ajuntament;
atès que segons estableix l'article 56 del Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, per raó de la seva quantia es tracta de contractes
menors, a excepció de les factures que corresponen a certificacions d'obres ja
aprovades, relatives a contractes d'obres adjudicats d'acord amb la normativa
específica;
De conformitat amb les competències establertes a l'article 21.1f) de la Llei
7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, delegades per
l'Alcaldia-Presidència en favor de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret
de data 2.07.2003
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar les factures que tot seguit es relacionen, fent constar el
creditor, concepte i l'import:
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NÚMR
845
846
847
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853
854
855
856
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866
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868
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887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
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900
901
902
903
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905
906
907
908
909
910
911
912
913

NOM PROVEÏDOR
ALVAREZ BELTRAN S.A.
CELLER COOPERATIU DE GANDESA
HIGH QUALITY 2000 S.L.
HIGH QUALITY 2000 S.L.
OFI-TECMAR S.L.
Ma. CARMEN VALLS SOLE
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
PROMICSA
PIROTECNIA TOMAS S.L.
PIROTECNIA TOMAS S.L.
PIROTECNIA TOMAS S.L.
CIAL. COTS-UBALDE S.L.
CONSELL ESPORTIU DE LA TERRA
ALTA
GRAFICAS SALAET S.A.
FRANCISCA BELTRI FUMADO
ISMAEL LOBO MULET
JOSEP ANTONI AUBANELL CLUA
PINTURES CAMBRILS 2000 S.L.
DOMENECH HOSTAU S.L.
NET-VIME C.B.
NET-VIME C.B.
NET-VIME C.B.
NET-VIME C.B.
JOSE ANTONIO POYO VINAIXA
ONA CATALANA S.A.
LA FARSA DE GANDESA
LA FARSA DE GANDESA
ROSA ANDREU MALLEN
OFI-TECMAR S.L.
ROGELIO MUÑOZ GUIMERA
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.
ACEITES Y GRASAS S.L.
PEGETBE S.L.
SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.
FRANCISCA PUEY ALONSO
DIPUTACIO DE TARRAGONA
DIPUTACIO DE TARRAGONA
ORONA S.C.
C.I.N.M.A.Q. S.L.
ALVAREZ BELTRAN S.A.
ALVAREZ BELTRAN S.A.
ALVAREZ BELTRAN S.A.
ALVAREZ BELTRAN S.A.
ALVAREZ BELTRAN S.A.
PMC GRUP 1985 S.A.
ASCENSORES MARVI S.L.
UA-4 GANDESA JUNTA DE
COMPENSACIO
LLORENÇ MARTI BENAIGES
ESCUELA DE EMPRENDEDORES
S.L.
ENT.AUT.DEL DIARI OFICIAL I
PUBLICAC.
HIGH QUALITY 2000 S.L.
DIPUTACIO DE TARRAGONA
DIPUTACIO DE TARRAGONA
DANIEL BLANC ARMENGOL
DIVER-PARKS
CIAL. COTS-UBALDE S.L.
EBREQUALITAT S.A.
EBREQUALITAT S.A.
EBREQUALITAT S.A.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
3RADIODIFUSION
LLUIS COHEN VENTURA
SOREA S.A.
CONSORCI GESTIO RESIDUS

CONCEPTE
Subministre materials servei manteniment enllumenat públic
Abonament devolució articles subministrats Jornades d'Estiu 2006
Reparació i actualització antivirus oficines municipals
Subministre tinta impressores ordinadors oficines municipals
Gestions laborals mes d'agost
Corona de flors enterrament mare Regidor Sr. Carlos Luz Muñoz
Subministre productes Festa Paelles dintre Jornades d'Estiu 2006
Subministre productes Festa Paelles dintre Jornades d'Estiu 2006
Subministre articles xocolatada infantil Festa Major 2006
Subministre articles acte Pregó Festa Major 2006
Subministre articles cursa BTT durant la Festa Major 2006
Subministre articles i productes de neteja edificis municipals
Subministre articles per l'esmorzar xaranga Festa Major 2006
Subministre paper higienic pels serveis de l'Estació d'Autobusos
Publicitat a "Diari de Tarragona" dels actes de la Festa Major 2006
Realització Castell de Focs d'Artifici amb motiu de la Festa Major-06
Augment Castell de Focs d'artifici contractat inicialment
Subministre articles pirotecnics inici actes Festa Major 2006
Subministre materials pel reg de les Piscines Municipals
Subministre diplomes natació anys 2002,2003,2004,2005 i 2006
Subministre caixes embalatge per les oficines municipals
Aperitius actes escacs i Ball de Batuka Festa Major 2006
Serveis de bar prestats per recepcions Corporació
Treballs retro i pala arranjament camins a conseqüencia dels aiguats
Subministre productes pintura senyalització trànsit vies públiques
Subministre cocs, baguettes esmorzar xaranga i xocolatada infantil F
Treballs de neteja de les Escoles Velles i Presó
Treballs de neteja dependències Ajuntament mes de setembre de 20
Treballs de neteja Biblioteca i Ca la Vila Vella mes de setembre de 2006
Treballs de neteja CEIP mes de setembre de 2006
Subministre productes fitosanitaris pels parcs i jardins
Publicitat dels actes de la Festa Major 2006 a "ONA DE L'EBRE"
Actuació del Grup a la Diada de Sant Jordi 2006
Actuació del Grup a la Desfilada de Carrosses de la Festa Major 2006
Actuació Grup Twirling d'Horta de S.Joan 3-9-06 Festa Major
Quota assessorament planificació activitat preventiva setembre 2006
Honoraris setembre 2006 valoració obres
Servei conservació i manteniment ascensor Llar d'Avis 4t trimestr-06
Despeses contribució i manteniment abocador runes 4t trimestre-06
Ports de cinc paquets
Subministre guants pel personal municipal
Subministre material per les oficines municipals
Edicte BOP aprov.prov. Ord.Fisc.taxa recollida residus sòlids urbans
Edicte BOP aprov.inic.exped.núm.3/05 de modificació de crèdit
Servei manteniment ascensor Ca la Vila Vella 4t trimestre de 2006
Subministre articles i productes de neteja pel Pavelló Poliesportiu
Subministre materials servei manteniment enllumenat públic
Subministre materials servei manteniment enllumenat públic
Subministre materials enllumenat Plaça Comerç amb motiu F.M.
Subministre materials servei manteniment enllumenat públic
Subministre materials servei electricista
Subministre articles i materials pel servei de les oficines municipals
Serv.cons.i manten.ascensor edifici Ajuntament mes d'octubre
Provisió de fons per atendre la factura de Construccions ANNA 2005
Treballs de sacrifici de bestiar a l'escorxador durant el mes setembre
Publicitat programa ràdio "EL CLUB DEL BUEN TURISMO"
Edicte DOGC adjudicació obra "Urbanització A.Catalunya, 2a fase"
Treballs i materials reparació ordinador oficines
Edicte BOP concurs obra "Urb. Povet de la Plana 4a. Fase"
Edicte BOP subhasta aprofitament caça major Forest Comuns CUP
Subministre productes de pintura per restauracions alumnes Esc.Taller
Muntatge inflables Festa Final de Curs del CEIP
Subministre estris per la brigada d'obres
Subministre bombetes per l'enllumenat públic
Subministre bombetes il.luminació portalada Església
Subministre materials servei manteniment enllumenat públic
Publicitat a Radio Mora d'Ebre dels actes de la Festa Major 2006
Plastificar rètols senyalització perills Fontcalda
Gestió servei d'aigua potable durant el 3r.trimestre de 2006

IMPORT
315,01
-6,84
28,00
191,99
559,55
180,00
16,24
46,64
70,53
1,60
40,88
47,06
2,09
15,96
519,68
4756,00
2204,00
209,73
14,49
657,00
9,86
136,50
45,50
6839,14
63,41
112,05
116,00
541,64
326,67
1847,49
270,76
174,00
300,00
400,00
175,00
89,91
529,32
265,94
926,99
82,30
12,38
168,45
36,00
36,00
300,64
192,30
167,57
154,29
20,98
158,55
32,27
209,18
160,66
15203,97
332,28
116,00
99,33
69,76
294,03
395,67
276,49
1392,00
36,74
161,24
297,19
5,63
324,79
28,42
57334,93

SEGON:
1. No aprovar la factura registrada amb el núm. 161, aportada per l’arquitecte
Sr. Josep Maria Milà Rovira, d’import 22.637,40€, per no ajustar-se a l’import
d’adjudicació dels treballs de redacció del document d’Avanç del Planejament,
que és de 18.109,55€, IVA inclòs, idèntic al crèdit existent a la corresponent
partida pressupostària.
2. Sol·licitar al Sr. J.Ma. Milà Rovira que ajusti l’import de la factura amb
l’import de l’adjudicació dels treballs.
TERCER: Aprovar les indemnitzacions i dietes a percebre els membres de la
Corporació Municipal i el personal municipal que tot seguit es relaciona, amb
motiu de la resolució d’assumptes d’interès de l’Ajuntament:
1: Sr. Miquel Aubà Fleix, Alcalde-President.
-Import a percebre: 520,11€
-Concepte: quilometratge, autopista, pàrquing i dietes.
-Període comprès entre el 2.10.06 i el 23.02.07.
2: Sr. Jesús F. García Chacón, 1er. Tinent d'Alcalde.
-Import a percebre: 238,50€
-Concepte: indemnitzacions, quilometratge, autopista, pàrquing i dietes.
-Període comprès entre el 23.11.06 i el 20.12.06.

3: Sr. Manel Vidal Salvadó, 2ón. Tinent d'Alcalde.
-Import a percebre: 90,15€
-Concepte: indemnitzacions..
-Període comprès entre 29.11.06 i 29.01.07.
4. Sr. Joaquin Fontoba Solé, Regidor Municipal.
-Import a percebre: 289,52€
-Concepte: Indemnitzacions, quilometratge, autopista, pàrquing i dietes.
-Període comprès entre el 2.10.06 i el 29.01.07.

QUART:
1er. Aprovar les següents liquidacions econòmiques aportades per la Societat
Unió Gandesana:
a) Liquidació Festa del Vi 2004:
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1: Aportació econòmica que l’Ajuntament efectua en favor de l’entitat Societat
Unió Gandesana: 2.165,64€
2:
Aplicació de la despesa:
Municipal vigent.

4.48.489.03/4.5 (PT04) del Pressupost

b) Liquidació Festa del Vi 2005:
1: Aportació econòmica que l’Ajuntament efectua en favor de l’entitat Societat
Unió Gandesana: 3.158,94€
2:
Aplicació de la despesa:
Municipal vigent.

4.48.489.03/4.5 (PT05) del Pressupost

c) Liquidació Festa de Sant Joan 2005:
1: Aportació econòmica que l’Ajuntament efectua en favor de l’entitat Societat
Unió Gandesana: 1.949,47€ (50 per 100 dèficit festa)
2:
Aplicació de la despesa:
Municipal vigent.

4.48.489.02/4.5 (PT05) del Pressupost

d) Liquidació Actuació Musical Festes Majors 2005:
1: Aportació econòmica que l’Ajuntament efectua en favor de l’entitat Societat
Unió Gandesana: 3.286,18€ (50 per 100 dèficit festa)
2:
Aplicació de la despesa:
Municipal vigent.

4.48.489.02/4.5 (PT05) del Pressupost

e) Liquidació Festa de Sant Joan 2006:
1: Aportació econòmica que l’Ajuntament efectua en favor de l’entitat Societat
Unió Gandesana: 1.298,24€ (50 per 100 dèficit festa)
2:
Aplicació de la despesa:
Municipal vigent.

4.48.489.02/4.5 (PT06) del Pressupost

f) Liquidació Festa de Carnestoltes 2006:
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1: Aportació econòmica que l’Ajuntament efectua en favor de l’entitat Societat
Unió Gandesana: 1.650,12€ (50 per 100 dèficit festa)
2:
Aplicació de la despesa:
Municipal vigent.

4.48.489.02/4.5 (PT06) del Pressupost

g) Liquidació Actuació Musical Festes Majors 2006:
1: Aportació econòmica que l’Ajuntament efectua en favor de l’entitat Societat
Unió Gandesana: 7.728,18€ (50 per 100 dèficit festa)
2:
Aplicació de la despesa:
Municipal vigent.

4.48.489.02/4.5 (PT06) del Pressupost

2ón.
Fer efectives les aportacions econòmiques a la Societat Unió
Gandesana, mitjançant transferències de fons.
3er: Donar trasllat del present acord a l’entitat beneficiària,
coneixement i als efectes escaients.

pe al seu

En aquest moment de la sessió, s’incorpora el Sr. Miquel Aubà Fleix, AlcaldePresident, el qual a partir d’ara, assumeix les funcions de presidència de la
sessió.

Assumptes d’Obres Públiques:
2) Aprovació si s’escau, de certificacions d’obres municipals.
A) Col·locació de plafons informatius al Balneari de la Fontcalda.
Vista la certificació d’obres núm. 1 i única de les obres de “Col·locació de
plafons informatius al Balneari de la Fontcalda”, signada pel Tècnic Municipal i
d’import de 19.794,94€;
Atès que les obres s’han executat per l’empresa “Construccions ANNA 2005,
SL”;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la certificació d’obres de referència.
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SEGON:
Autoritzar el seu pagament amb càrrec a la partida núm.
6.60.600.01/5.3 (PT06) del Pressupost Municipal vigent.
B) Obra d’Urbanització de l’av. Catalunya, 2a. fase, de Gandesa.
Vistes les certificacions de l’obra nomenada “Urbanització de l’av. Catalunya,
2a fase, de Gandesa”, que tot seguit es relacionen, signades pel Tècnic
Director Facultatiu de l’obra i pels imports que així mateix es detallen:
-Certificació d’obres núm. 1, d’import 96.488,91€
-Certificació d’obres núm. 2, d’import 27.846,86€
Atès que les obres s’executen per l’empresa “Construccions ANNA,
Catalunya, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982”;

Via

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar les certificacions d’obra anteriorment relacionades.
SEGON: Autoritzar el seu pagament a l’empresa contractista amb càrrec a la
partida núm. 6.61.610.01/5.1 (PT05) de l’estat de despeses del Pressupost
Municipal vigent.
TERCER: Trametre’n sengles exemplars al Departament de Governació de la
Generalitat i a la Diputació, respectivament a fi de justificar i percebre les
subvencions atorgades per a aquesta inversió.
QUART: Ratificar íntegrament les resolucions de l’Alcaldia de dates 21.12.06 i
5.02.07, respectivament, d’aprovació de les esmentades certificacions.
C) Obra d’Urbanització de l’av. Catalunya, 1a. fase, de Gandesa.
Vistes les certificacions de l’obra nomenada “Urbanització de l’av. Catalunya,
1a fase, de Gandesa”, que tot seguit es relacionen, signades pel Tècnic
Director Facultatiu de l’obra i pels imports que així mateix es detallen:
-Certificació d’obres núm. 4, d’import 25.149,36€
-Certificació d’obres complementàries, d’import 31.794,87€
Atès que les obres s’executen per l’empresa “Construccions ANNA,
Catalunya, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982”;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar les certificacions d’obra anteriorment relacionades.
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Via

SEGON: Autoritzar el seu pagament a l’empresa contractista amb càrrec a les
partides núm.
6.61.610.01/5.1 (PT04) i 6.61.610.06/5.1 (PT-05),
respectivament, de l’estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Trametre’n sengles exemplars al Departament de Governació de la
Generalitat, a fi de justificar i percebre la subvenció atorgada per aqueixa
inversió amb càrrec al PUOSC.
QUART: Ratificar íntegrament les resolucions de l’Alcaldia de dates 08.11.06 i
13.12.06, respectivament, d’aprovació de les esmentades certificacions.
D) Obres d’Urbanització del Povet de la Plana, carrers 1, 2, 3 i 5, fase 4a.
Vistes les certificacions de l’obra nomenada “Urbanització del Povet de la
Plana, carrers 1, 2, 3 i 5, fase 4a.”, que tot seguit es relacionen, signades pel
Tècnic Director Facultatiu de l’obra i pels imports que així mateix es detallen:
-Certificació d’obres núm. 1, d’import 67.712,23€
-Certificació d’obres núm. 2, d’import 26.701,16€
Atès que les obres s’executen per l’empresa “Construccions Anna 2005, SL”;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:

Aprovar les certificacions d’obra anteriorment relacionades.

SEGON: Autoritzar el seu pagament a l’empresa contractista amb càrrec a la
partida núm. 6.60.600.03/5.1 (PT05) de l’estat de despeses del Pressupost
Municipal vigent.
TERCER: Ratificar íntegrament les resolucions de l’Alcaldia de dates 24.11.06
i 1.02.07, respectivament, d’aprovació de les esmentades certificacions
d’obra.
E) Obres “Construcció de la Biblioteca Central Comarcal de Gandesa.
Vistes les certificacions de l’obra nomenada “Construcció de la Biblioteca
Central Comarcal de Gandesa (edifici), que tot seguit es relacionen, signades
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pels Tècnics Directors Facultatius de l’obra i pels import que així mateix es
detallen:
-Certificació d’obres núm. 12, d’import

9.625,07€

-Certificació d’obres núm. 13, d’import 24.675,08€
-Certificació d’obres núm. 14, d’import

0,00€

-Certificació d’obres núm. 15, d’import 21.734,21€
-Certificació d’obres núm. 16, d’import 96.134,22€
Atès que les obres són executades per l’empresa contractista “Construccions
Jaén Vallés, SL”;
LA JUNTA DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar les certificacions d’obres anteriorment relacionades.
SEGON: Autoritzar el seu pagament a l’empresa contractista amb càrrec a la
partida núm. 6.62.622.02/4.5 (PT04) de l’estat de despeses del Pressupost
Municipal vigent.
TERCER: Trametre’n sengles exemplars als Departaments de Governació i
de Cultura de la Generalitat i a la Diputació de Tarragona, respectivament, a fi
de justificar i percebre les subvencions atorgades per aqueixa inversió.
QUART: Ratificar les resolucions de l’Alcaldia de dates 30.11.06, 7.12.06,
20.02.07 I 21.02.07, respectivament,
d’aprovació de les esmentades
certificacions d’obra.
F) Planta d’osmosi inversa, separata 2a..
Vista la certificació d’obres núm. 1 i de les obres de “Construcció i posada en
funcionament d’una planta d’osmosi inversa a Gandesa, separata 2a”, signada
pel Tècnic Director Facultatiu de l’obra i d’import de 7.483,22€;
Atès que les obres s’han executat per l’empresa “Lúis Batalla, S.A.”;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la certificació d’obres de referència.
SEGON:
Autoritzar el seu pagament amb càrrec a la partida núm.
6.62.627.01/4.4 (PT05) del Pressupost Municipal vigent.
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3) Aprovació si s’escau,
del plec de clàusules econòmicoadministratives que ha de regir la contractació de l’execució de
l’obra d’Acondicionament de la Travessia de Gandesa. Ctra. TV7231a), pel sistema de concurs públic, procediment obert.
En relació a aquest tema, la Junta de Govern Local va acordar elaborar un
plec de clàusules amb les condicions que a continuació s’esmenten, i que
posteriorment, s’aprovés per l’òrgan municipal competent:
-Pressupost de contracta: 473.482,11€
-Classificació exigida: G-6-c
-Es valoraran els següents aspectes:
Menys termini d’execució
Baixa econòmica:
Obres addicionals.
Referències.
Obligació de donar accessos als comerços, indústries i serveis.
4) Aprovació si s’escau,
del plec de clàusules econòmicoadministratives que ha regit la contractació de l’execució de l’obra
nomenada “Urbanització dels carrers 1, 2, 3 i 5, Fase 5a.
L'obra a contractar constitueix la 5ª i darrera separata del projecte global
aprovat per la Comissió de Govern en sessió de data 22.2.2001.

La cinquena separata del projecte, que té un pressupost de contracta de
87.944,54€, IVA inclòs, s'ha aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de
data 28.09.2006.
L'Ajuntament disposa en ferm dels terrenys afectats per les obres a executar.
A la partida núm. 6.60.600.04/5.1 (PT-2005) del Pressupost Municipal vigent, hi
ha crèdit suficient per a la contractació de l'obra.
Atès que és necessari endegar la contractació de l'obra per donar continuïtat a
les actuacions previstes a la fase quarta, actualment en fase d'execució i
també per donar compliment al pla de finançament d'inversions de l'exercici;
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Fet avinent el plec de clàusules econòmico-administratives que regirà la
contractació de l'obra, pel sistema de concurs públic, procediment obert,
obrant a l'expedient;
Fet avinent l'informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
Vistos els articles 49, 67, 69, 70, 71, 73 a 81 i 85 a 90 del Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques i disposicions concordants;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar l'expedient de contractació urgent de les obres
d'Urbanització del Povet de la Plana, carrers 1, 2, 3 i 5 del Pla Parcial Povet
de la Plana a Gandesa, 5ª fase, amb la inclusió del plec de clàusules
econòmico-administratives que regirà la contractació, pel sistema de concurs
públic, procediment obert, tràmit d’urgència.
SEGON: Sotmetre el plec de clàusules aprovat a informació pública per un
termini de deu dies, a efectes d'examen i de reclamacions.
TERCER: Disposar simultàniament l'inici del procediment d'adjudicació amb la
corresponent licitació, si bé aquesta s'ajornarà el temps que sigui necessari en
el cas de presentar-se reclamacions contra el plec de clàusules aprovat,
d'acord amb el que estableix l'article 122 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d'abril.

5) Aprovació si s’escau, de l’adjudicació definitiva del contracte
d’execució de les obres d’Urbanització de l’av. Catalunya, 3ª fase.
El projecte tècnic de les obres d'Urbanització de l'av. Catalunya, 3ª fase, de
Gandesa, redactat per l'arquitecte Sr. Josep Lluís Millán Bel i amb un
pressupost de contracta de 164.356,71€, va ser aprovat per resolució de
l'Alcaldia-Presidència de data 19.08.2005.
L'obra està inclosa en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, any 2006,
amb l'atribució d'una subvenció de 83.050,00€.
L'Ajuntament disposa en ferm dels terrenys afectats per les obres a executar.
A la partida núm. 6.61.610.01/5.1 (PT-06) del Pressupost Municipal vigent, hi
ha crèdit suficient per a la contractació de l'obra.
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El plec de clàusules econòmico-administratives que ha de regir la contractació
de l'obra de referència pel sistema de concurs públic, procediment obert, va
ser aprovat per Resolució de l'Alcaldia de data 29 de desembre de 2006.
A la mateixa resolució es va disposar l'inici del procediment d'adjudicació,
convocant de forma simultània concurs públic.
La convocatòria de concurs es va fer pública mitjançant sengles anuncis
publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4.805, de data
23.01.2007, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 14 de data
18.01.2007 i al tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
Durant el termini establert per a la presentació de proposicions, va presentarne únicament l'empresa "Construccions ANNA, Av. Catalunya, Unión Temporal
de Empresas, Ley 18/1982".
En data 19 de febrer de 2007, la Mesa de Contractació va procedir a l'obertura
de la proposició presentada. Segons l'acta obrant a l'expedient,
la Mesa va
qualificar prèviament els documents presentats en temps i forma pel licitador i
posteriorment, en acte públic, va procedir a l'obertura de la proposició.
Segons aquesta, l'empresa Construccions ANNA, SCCL, Via Catalunya, Unión
Temporal de Empresas, Ley 18/1982, es compromet a executar l'obra per
l'import de 162.713,14€.
Un cop valorada la proposició de conformitat amb els criteris establerts en els
plecs de clàusules econòmico-administratives que regeixen la contractació de
les obres de referència, la Mesa de Contractació va formular la proposta
d'adjudicació del contracte en favor de l'empresa "Construccions ANNA, SCCL
Via Catalunya, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982" per l'import de

162.713,14€ IVA inclòs, per considerar que la proposició s'ajusta al plec de
clàusules aprovat, i que en seu conjunt, resulta avantatjosa per a l'Ajuntament.
Vistos els articles 53, 54, 88 a 90 i 93 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16
de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques;
En ús de les competències delegades per l'Ajuntament Ple, segons acord
plenari de 30 de juny de 2003, respecte les atribucions previstes a l'article
22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
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PRIMER:
Adjudicar el contracte de les obres municipals nomenades
"Urbanització de l'av. Catalunya, fase 3ª, de Gandesa", segons projecte tècnic
redactat per l'arquitecte Sr. Josep Lluís Millán Bel, a l'empresa "Construccions
ANNA, SCCL, Via Catalunya, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982",
amb CIF número G-43815141, per l'import de: Cent seixanta-dos mil setcents tretze euros i catorze cèntims (162.713,14€) IVA inclòs, amb estricta
subjecció al projecte tècnic de les obres a executar i al plec de clàusules
econòmico-administratives que regeix la contractació de les obres de
referència, aprovats ambdós per l'Ajuntament i a la proposició aportada per
l'empresa adjudicatària, obrant a l'expedient, en concordança amb la proposta
d'adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació en data 19.02.2007.
SEGON: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida núm. 6.61.610.01/5.1
(PT-06) del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Requerir a l'empresa adjudicatària perquè en el termini establert al
plec de clàusules econòmico-administratives, comparegui a l'Ajuntament per a
formalitzar el corresponent contracte administratiu amb el justificant d'haver
constituït prèviament la garantia definitiva, xifrada en l'import de 6.508,53€ i
perquè abans d'iniciar l'execució de les obres, aporti el Pla de Seguretat i
Salut en el Treball, d'acord amb les prescripcions establertes a l'article 7è. del
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre Seguretat i Salut en les obres.
QUART: Notificar la present resolució a l'empresa adjudicatària per al seu
coneixement i als efectes escaients.
CINQUÈ:
Publicar un extracte de la resolució en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat, respectivament,
donant
compliment al que disposa l'article 93.2 del RDL 2/2000, de 16 de juny i
concordants.

SISÈ: Donar trasllat del present acord al Departament de Governació de la
Generalitat, en compliment del que disposen les bases d'execució del PUOSC2006, respecte la justificació de la subvenció atorgada.
5) Aprovació si s’escau, de l’adjudicació definitiva del contracte
d’execució de les obres de “Remodelació de diversos carrers del
nucli antic de Gandesa”.
El projecte tècnic de les obres de “Remodelació de diversos carrers del nucli
antic a Gandesa”, redactat pels Serveis Tècnics de la Diputació de Tarragona
i amb un pressupost de contracta de 153.261,28€, va ser aprovat per resolució
de l'Alcaldia-Presidència de data 3.10.2006
L'Ajuntament disposa en ferm dels terrenys afectats per les obres a executar.
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A la partida núm. 6.61.610.05/5.1 (PT-05) del Pressupost Municipal vigent, hi
ha crèdit suficient per a la contractació de l'obra.
El plec de clàusules econòmico-administratives que ha de regir la contractació
de l'obra de referència pel sistema de concurs públic, procediment obert, va
ser aprovat per Resolució de l'Alcaldia de data 10.01.2007.
A la mateixa resolució es va disposar l'inici del procediment d'adjudicació,
convocant de forma simultània concurs públic, obert, seguint el tràmit
d’urgència.
La convocatòria de concurs es va pública mitjançant sengles anuncis publicats
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4.806, de data 24.01.2007,
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 14 de data 18.01.2007 i al
tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
Durant el termini establert per a la presentació de proposicions, van presentarne les empreses:
-

Construccions ANNA 2005, SL
Gilabert Miró, S.A.

En data 19 de febrer de 2007, la Mesa de Contractació va procedir a l'obertura
de les proposicions presentades. Segons l'acta obrant a l'expedient, la Mesa
va qualificar prèviament els documents presentats en temps i forma pels
licitadors i posteriorment, en acte públic, va procedir a l'obertura de les
proposicions econòmiques, amb el resultat següent:

-L'empresa Construccions ANNA 2005, SL, es compromet a executar l'obra per
l'import de 151.728,66€.
-L’empresa Gilabert Miró, S.A. es compromet a executar l’obra per l’import de
166.732,00€.
A la vista de les proposicions econòmiques presentades, la Mesa de
Contractació va acordar excloure la proposició presentada per l’empresa
Gilabert Miró, S.A. perquè la seva proposta sobrepassava el tipus de licitació
establert en el plec de clàusules econòmico administratives aprovat per
l’Ajuntament, fixat en 153.261,28€, IVA vigent inclòs, millorable a la baixa.
Un cop valorada la proposició acceptada de conformitat amb els criteris
establerts en els plecs de clàusules econòmico-administratives que regeixen la
contractació de les obres de referència, la Mesa de Contractació va formular la
proposta d'adjudicació del contracte en favor de l'empresa "Construccions
ANNA 2005, SL" per l'import de 151.728,66€ IVA inclòs, per considerar que la
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proposició s'ajusta al plec de clàusules aprovat,
avantatjosa per a l'Ajuntament.

i en seu conjunt, resulta

Vistos els articles 53, 54, 88 a 90 i 93 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16
de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques;
En ús de les competències delegades per l'Ajuntament Ple, segons acord
plenari de 30 de juny de 2003, respecte les atribucions previstes a l'article
22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Adjudicar el contracte de les obres municipals nomenades
"Remodelació de diversos carrers del nucli antic de Gandesa", segons projecte
tècnic redactat pels Serveis Tècnics de la Diputació,
a l'empresa
"Construccions ANNA 2005, SL",
amb CIF número B-43834639, per
l'import de: Cent cinquanta-un mil set-cents vint-i-vuit euros i seixanta-sis
cèntims (151.728,66€) IVA inclòs, amb estricta subjecció al projecte tècnic de
les obres a executar i al plec de clàusules econòmico-administratives que
regeix la contractació de les obres de referència, aprovats ambdós per
l'Ajuntament i a la proposició aportada per l'empresa adjudicatària, obrant a
l'expedient, en concordança amb la proposta d'adjudicació efectuada per la
Mesa de Contractació en data 19.02.2007, la qual es ratifica íntegrament.
SEGON: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida núm. 6.61.610.05/5.1
(PT-05) del Pressupost Municipal vigent.

TERCER: Requerir a l'empresa adjudicatària perquè en el termini establert al
plec de clàusules econòmico-administratives, comparegui a l'Ajuntament per a
formalitzar el corresponent contracte administratiu amb el justificant d'haver
constituït prèviament la garantia definitiva, xifrada en l'import de 6.069,15€ i
perquè abans d'iniciar l'execució de les obres, aporti el Pla de Seguretat i
Salut en el Treball, d'acord amb les prescripcions establertes a l'article 7è. del
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre Seguretat i Salut en les obres.
QUART: Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i també a
l’empresa exclosa de la licitació, respectivament, per al seu coneixement i als
efectes escaients.
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CINQUÈ:
Publicar un extracte de la resolució en el Butlletí Oficial de la
Província, donant compliment al que disposa l'article 93.2 del RDL 2/2000, de
16 de juny i concordants.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a les tres de la tarda de la data al començament
assenyalada, agraint a tots els assistents la seva presència a l’acte.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, vint-i-vuit de febrer de dos mil set.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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