ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN DATA 14 D'ABRIL DE 2005.
_______________________________________________________________
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sent tres quarts de
dues del migdia del dia 14 d'abril de 2005, es reuneixen prèvia convocatòria a
l'efecte i sota la presidència del Sr. Alcalde, Miquel Aubà Fleix, els Regidors
Municipals que tot seguit es relacionen, amb la finalitat de celebrar sessió
extraordinària de la Junta de Govern Local:
-Sr. Isidre Montané Cabús.
-Sr. Jesús F. García Chacón.
Va excusar la seva assistència el Regidor Sr. Manel Vidal Salvadó.
Per invitació del Sr. Alcalde, hi són presents els Regidors Municipals que
s'esmenten, per informar respecte llurs activitats en matèria delegada,
d'acord amb el que preveu l'article 113.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre:
-Sra. Maria José Serra Bedós.
-Sr. Joaquin Fontoba Solé.
Per donar fe de l'acte, és present a la sessió la Secretària-Interventora de la
Corporació Municipal, Sra. Iolanda Sas Laudo.
Després de comprovar l'existència del quòrum necessari, el Sr. Alcalde va
disposar l'inici de la sessió, amb el tractament dels assumptes inclosos a
l'ordre del dia.
En compliment del que determina l'article 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.
1 i únic: Adjudicació si s'escau, del contracte d'execució de les obres de
"Construcció de la Biblioteca Central Comarcal de Gandesa (edifici)".
El projecte bàsic i d'execució de les obres a contractar, redactat per l'arquitecte
Sr. Jordi Casadevall Dalmau, va ser aprovat per acord de la Comissió de
Govern de data 13.01.2003 i té un pressupost de contracta de 827.020,00€.
El modificat posterior del projecte va ser aprovat per acord de la Junta de
Govern Local de data 4.3.2004.
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L'Ajuntament Ple, en sessió de data 3.3.2005 va aprovar l'expedient de
contractació de les obres de construcció de la Biblioteca Central Comarcal pel
sistema de concurs públic, procediment obert, tràmit ordinari, amb inclusió del
plec de clàusules econòmico-administratives que ha de regir la contractació.
Simultàniament, va disposar l'obertura del procediment d'adjudicació, amb
l'inici de la licitació i convocatòria de concurs, autoritzant la despesa amb
càrrec a la partida núm. 6.62.622.02/4.5 (PT 2004) de l'estat de despeses del
Pressupost Municipal vigent.
La convocatòria de concurs es va fer pública mitjançant sengles edictes
publicats al Diari Oficial de la Generalitat núm. 4.339 de data 9.3.2005, al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 58, de data 11.3.2005 i al
tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
Durant el termini establert per la presentació de proposicions, únicament en va
presentar l'empresa "Construccions Jaén Vallés, SL".
L'acte d'obertura de proposicions va tenir lloc el dia 11 d'abril de 2005. Segons
l'acta obrant a l'expedient, es constata que l'empresa esmentada ofereix
efectuar l'obra per l'import de 826.000,00€ IVA inclòs, realitzar unes millores
que valora en 28.050,39€ (PEM) sense càrrec per l'Ajuntament a la sala de
magatzem per condicionar-la com a sala polivalent, i ampliar el termini de
garantia de l'obra en un any més.
Feta avinent la proposta de la Mesa de Contractació, en el sentit d'adjudicar el
contracte d'execució de les obres de "Construcció de la Biblioteca Central
Comarcal" a l'empresa "Construccions Jaén Vallés, SL" per considerar que la
proposició s'ajusta al plec de clàusules econòmico-administratives que regeix la
contractació de l'obra, aprovat per l'Ajuntament i perquè les millores ofrenades
s'ajusten a les necessitats del servei a prestar;
Vistos els articles 88 a 90 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 en favor de la
Comissió de Govern per acord de data 30 de juny de 2003 respecte les
atribucions previstes a l'article 22.2n) 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 d'execució de les obres de "Construcció de la
Biblioteca Central Comarcal (edifici) a l'empresa "Construccions Jaén Vallés,
SL" (CIF B-43429562), per l'import de: Vuit-cents vint-i-sis mil euros
(826.000,00€) IVA inclòs,
amb plena subjecció al projecte tècnic de l'obra a
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efectuar, al plec de clàusules econòmico-administratives que regeix la
contractació, aprovats ambdós documents per l'Ajuntament i a la proposició
aportada per l'empresa adjudicatària, obrant a l'expedient.
SEGON: Determinar que l'empresa adjudicatària dins del termini d'execució de
les obres previstes al projecte objecte de contracte, haurà d'efectuar sense cap
càrrec econòmic per a l'Ajuntament, les millores que consten en el sobre núm.
3 de la seva proposició, consistents bàsicament en:
-Adequació de l'espai destinat a magatzem del bibliobus per convertir-lo en sala
polivalent, realitzant amb aquesta finalitat els treballs de paleta, aïllaments i
impermeabilitzacions, revestiments, pintura, paviment i instal·lacions, descrits
a la proposta aportada pel contractista (memòria valorada composta de 6
apartats o capítols)
valorant-se les millores en l'import de 28.050,39€ de
pressupost d'execució material.
TERCER:
Determinar tanmateix, que de conformitat amb la proposta
efectuada per l'adjudicatari, el termini de garantia de l'obra resta fixat en dos
anys.
Requerir a l'adjudicatari perquè comparegui a l'Ajuntament a
QUART:
dipositar la garantia definitiva de l'obra, fixada en 33.040,00€ i per a formalitzar
el corresponent contracte administratiu, aportant així mateix la pòlissa
d'assegurances de Responsabilitat Civil ajustada al que determina el plec de
clàusules econòmico-administratives que regeix la contractació de l'obra i el Pla
de Seguretat i Salut en el Treball, de conformitat amb el que estableix el plec
de clàusules econòmico-administratives que regeix la contractació de l'obra.
CINQUÈ: Ratificar íntegrament l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple en data
3.3.2005, respecte l'aprovació de l'expedient de contractació, del plec de
clàusules econòmico-administratives que regeix la contractació de l'obra i
l'autorització de la despesa.
SISÈ: Nomenar Director Facultatiu de l'obra de "Biblioteca Central Comarcal"
a l'arquitecte Sr. Jordi Casadevall Dalmau, autor del projecte tècnic, i
Aparellador i Coordinador de Seguretat al Sr. Josep de Cabanyes Moner.
SETÈ: Notificar el present acord als interessats i donar-ne trasllat a la Direcció
General de Promoció i Cooperació Cultural, Servei de Biblioteques de la
Generalitat i a la Delegació Territorial de Govern de la Generalitat a les Terres
de l'Ebre, respectivament, a fi de justificar la contractació d'aquesta inversió
subvencionada per ambdós departaments.
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VUITÈ:
Publicar l'acord d'adjudicació al Diari Oficial de la Generalitat i al
Butlletí Oficial de la Província, respectivament, donant compliment al que
estableix l'article 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.
I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde-President va donar per
finalitzada la sessió a les dues 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, catorze d'abril de dos mil cinc.
Vist i plau,
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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