SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS
N.REF:19/2018

[REGSORT]

AGLOMERATS GIRONA SA
C PARATGE BUFAGANYES
17246 SANTA CRISTINA D'ARO

Amb l’advertència prevista a l’art. 206 del Reglament d’organització i
Funcionament de les Corporacions Locals, en el sentit que manca
l’aprovació definitiva de l’acta i a reserva dels termes que resultin de la seva
aprovació, la Junta de Govern Local, en sessió ORDINARIA celebrada el dia
04/05/2018 prengué el següent acord, que en l’esborrany de l’acta és del
tenor següent:
REF EXP.: G112018000530 EXP. 3/18 PL PC
Vist que la Junta de Govern Local en data , va acordar requerir a l’empesa
AGLOMERATS GIRONA SA, a fi que en el termini màxim de 10 dies hàbils
aportés la documentació prevista en la clàusula 12 del plec de condicions i
constituís la garantia definitiva, per tal de poder procedir a l’adjudicació,
mitjançant procediment de licitació amb publicitat al pefil del contractant,
de l’obra consistent en la renovació d’un tram de la xarxa d’abastament
d’aigua a l’Avgda. Vila de Tossa.
Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha presentat
la documentació a la que es fa referència a la clàusula 12 del plec de
condicions, s’ha constituït la garantia definitiva i les despeses relatives als
anuncis i publicacions efectuades.
Vista la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa AGLOMERATS GIRONA
SA, efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 11/04/18, a la
vista dels informes emesos els Serveis Tècnics en data 11/04/18.
Atès allò establert als articles 169 a 171 del RD Legislatiu 3/2011, en relació
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat.
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa AGLOMERATS GIRONA SA, el contracte
administratiu consistent en la renovació d’un tram de la xarxa d’abastament

d’aigua a l’Avgda. Vila de Tossa, en base a la proposta efectuada per la
Mesa de Contractació en acta de data 11/04/18, amb subjecció al plec de
condicions economicoadministratives i jurídiques aprovat, de la qual cosa es
desprèn que el preu i el termini d’execució del contracte són els següents:
-

Preu:

59.451,14 €, IVA a part

-

Termini d’execució: 6 setmanes, a comptar des de la data de
formalització de l’acta de comprovació del replanteig i d’inici de
l’obra.

SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini màxim dels 15 dies
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’acord
d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a la formalització del
corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de no
formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari,
l’Ajuntament pot procedir a la incautació sobre la garantia definitiva de
l’import de la garantia provisional, que en el seu cas s’hagués exigit.
TERCER.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida
pressupost municipal.

1532/61907 del

QUART .- Informar als licitadors que als efectes d’allò previst en l’article
151.4 del RD Legislatiu 3/2011, disposen de l’Acta de la Mesa de
Contractació al Perfil del Contractant del web municipal.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectiu aquest acord.
SISÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part en
la licitació, així com a la Intervenció municipal, i a la secció d’Obres i,
d’acord amb allò establert a l’article 154 del RD Legislatiu 3/2011, procedir
a la seva publicació al Perfil del Contractant del web municipal.

Contra aquest acord, en el qual acaba la via administrativa, podeu
interposar els següents recursos:
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona,
en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació de la present resolució, a
menys que l’acte administratiu versi sobre planejament urbanístic. En aquest darrer cas,
l’òrgan jurisdiccional competent serà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; tot
això sens perjudici que amb caràcter potestatiu pugueu interposar, en qualsevol cas,
RECURS DE REPOSICIÓ dins el termini d’un mes a comptar des de la notificació d’aquest
acord (llevat que aquesta Resolució ho sigui ja d’un Recurs de reposició, cas en el qual
no se’n podrà presentar un segon).
QUALSEVOL ALTRE que considereu convenient en defensa del vostre dret.

La interposició de qualsevol recurs o acció judicials no suspèn l’efectivitat de
l’acte/resolució notificat/da.
Lloret de Mar, 7 de maig de 2018
[Firma01-01]

GARCIA JIMENEZ, RAFAEL
El secretari general
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