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ACTA DE ACTA DE ACTA DE ACTA DE LA LA LA LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENTSESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENTSESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENTSESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT    DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL REALITZADA LOCAL REALITZADA LOCAL REALITZADA LOCAL REALITZADA EL EL EL EL DIA DIA DIA DIA 23 de març de 200923 de març de 200923 de març de 200923 de març de 2009.... NÚMERO  NÚMERO  NÚMERO  NÚMERO 2009/82009/82009/82009/8....    
 
    
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:        Alcalde:Alcalde:Alcalde:Alcalde:   Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
   Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:  Sr. Albert Gil i Gutiérrez,  

Sr. Manuel Álvarez Herrera,  
Sr. Gabriel Parra i Carrasco 

       
 
Havent excusat la seva absència el Sr. Jordi Fortí i Gurgui 
 

A la Roca del Vallès, el dia 23 de març de 2009, essent les 14:30 hores es 
reuneixen a la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents 
d’alcalde,  Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. Manuel Álvarez Herrera, Sr. Gabriel Parra 
i Carrasco, assistits per mi la secretària, Sra. Montserrat Justribó Parra, havent 
excusat la seva assistència el regidor Sr. Jordi Fortí i Gurgui. 
 
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que 
conformen la junta de govern local, el president obre la sessió i, tot seguit, es 
passa a l’examen i deliberació dels assumptes inclosos dins del següent ordre 
del dia. 
 
Ordre del Dia: 
  
ÀREA DE SÀREA DE SÀREA DE SÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORECRETARIA I RÈGIM INTERIORECRETARIA I RÈGIM INTERIORECRETARIA I RÈGIM INTERIOR    
 
1.- Ratificació del caràcter urgent de la sessió 
 
2.- Ratificació Resolució d'Alcaldia en relació  al plec de clàusules administratives 
particulars del contracte d'obres del projecte " Renovació i millora de l'eficiència 
energètica de l'enllumenat públic de La Torreta en T.M. de La Roca del Vallès" 
 
3.- Adjudicació provisional de la contractació de les obres del projecte de 
pacificació supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà c/ 
Granada de La Torreta en T.M. de La Roca del Vallès 
 
4.- Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el 
projecte de pacificació supressió de barreres arquitectòniques i millora del 
paisatge urbà del c/ Font del Cargol de La Torreta en el T.M. de La Roca del 
Vallès 
 
5.- Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el 
projecte de renovació i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic 
de La Torreta en T.M. de La Roca del Vallès 
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6.- Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el 
projecte d’urbanització de l’accés des de la BV-5105 a Santa Agnès de 
Malanyanes. La Roca del Vallès 
 
7.- Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el 
projecte de urbanització del camí de circumval·lació de l'Església de Santa 
Agnès de Malanyanes. La Roca del Vallès 
 
8.- Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el 
projecte per les obres d'urbanització del tram final del c/ Nogueres 
 
9.- Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el 
projecte de reforma i millora centre cultural per a la instal·lació de l'Escola de 
música municipal 
 
10.- Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el 
projecte de pacificació supressió barreres arquitectòniques i millora del paisatge 
urbà de La Rambla Mestre J. Torrents 
 
11.- Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el 
projecte millora de l’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i 
integració a l’àrea d'aparcaments de la zona poliesportiva (104 places) 
 
 
    
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR    
    

1.1.1.1. Ratificació del caràcter urgent de la sessióRatificació del caràcter urgent de la sessióRatificació del caràcter urgent de la sessióRatificació del caràcter urgent de la sessió    
    
Per l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 46.2.b) de la llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 98.b) 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 i l’article 79 del ROF se sotmet a la 
consideració de la junta de govern local la ratificació del caràcter urgent de la 
convocatòria de la present sessió, per quan hi ha assumptes relacionats en 
l’ordre del dia que es convenient resoldre abans de la propera sessió ordinària, 
restant aprovada per unanimitat dels assistents l’esmentada ratificació. 
    
    

2.2.2.2. Ratificació Resolució d'Alcaldia en relació  al plec de Ratificació Resolució d'Alcaldia en relació  al plec de Ratificació Resolució d'Alcaldia en relació  al plec de Ratificació Resolució d'Alcaldia en relació  al plec de clàusulesclàusulesclàusulesclàusules    
administratives particulars del contracte administratives particulars del contracte administratives particulars del contracte administratives particulars del contracte d’obresd’obresd’obresd’obres del projecte " Renovació  del projecte " Renovació  del projecte " Renovació  del projecte " Renovació 
i millora de i millora de i millora de i millora de l’eficièncial’eficièncial’eficièncial’eficiència energètica de  energètica de  energètica de  energètica de l’enllumenatl’enllumenatl’enllumenatl’enllumenat públic de La Torreta  públic de La Torreta  públic de La Torreta  públic de La Torreta 
en T.M. de La Roca del Vallès"en T.M. de La Roca del Vallès"en T.M. de La Roca del Vallès"en T.M. de La Roca del Vallès"    
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Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
    
Vista la resolució d’alcaldia de data 16 de març de 2009, per la qual es rectifica l’error 
material existent a la clàusula 3 del Plec de clàusules administratives particulars i a la 
clàusula 2 del Plec de prescripcions tècniques particulars que regeixen la contractació 
de les obres definides en el “Projecte de renovació i millora de l’eficiència energètica en 
l’enllumenat públic de La Torreta en T.M. de La Roca del Vallès, es proposa a la Junta 
de Govern Local: 
 
Primer i únic.- Ratificar la resolució número 262/09, la qual, textualment, diu: 
 
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària i urgent celebrada en data 
3 de març de 2009, va acordar iniciar i aprovar l’expedient de contractació de les obres 
definides en el “Projecte de renovació i millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic de la Torreta en T.M. de la Roca del Vallès”; procedir a la licitació 
del contracte, pel procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent; i va 
aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de Prescripcions tècniques 
que han de regir l’esmentada contractació. 
 
Vist que a la clàusula 3. “Pressupost de licitació” del Plec de clàusules administratives 
particulars es va fixar que el pressupost base de licitació és de 157.444,10 euros, IVA 
exclòs, i 29.989,35 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, i que a la clàusula 
2.-  “PREU DEL CONTRACTE” del Plec de prescripcions tècniques particulars, es va fixar 
que el preu del  contracte és de 157.444,10 euros i  187.433,45 euros amb l’IVA inclòs. 
 
Atès que s’ha detectat un error matemàtic en el pressupost de licitació, procedeix 
esmenar aquest error, ja que l’import correcte corresponent al pressupost de licitació és 
el de 187.433,45 euros amb l’IVA inclòs, que quedaria desglossat en un pressupost net 
sense IVA de 161.580,56 euros i 25.852,89 euros en concepte d’Impost sobre el Valor 
Afegit. 
 
De conformitat amb el què estableix l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, que estableix que les Administracions públiques podran, així mateix, rectificar 
en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors de fet o aritmètics 
existents en els seus actes. 
  
És per tot això que aquesta Alcaldia, en l’ús de les atribucions que li són conferides, 
 
RESOL:RESOL:RESOL:RESOL:    
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Rectificar l’error material existent a la clàusula 3 del Plec de clàusules 
administratives particulars i a la clàusula 2 del Plec de prescripcions tècniques 
particulars que regeixen la contractació de les obres definides en el “Projecte de 
renovació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la Torreta en 
T.M. de la Roca del Vallès”, en el sentit següent: 
 

a) Clàusula 3 del Plec de clàusules administratives particulars: 
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- on diu: “El pressupost base de licitació és de 157.444,10 euros, IVA 

exclòs, i 29.989,35 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit.” 
- Ha de dir: “El pressupost base de licitació és de 161.580,56 euros, IVA 

exclòs, i 25.852,89 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit”. 
 

b) Clàusula 2 del Plec de prescripcions tècniques particulars: 
 

- on diu: “El preu del  contracte és de 157.444,10 euros i  187.433,45 
euros amb l’IVA inclòs”. 

- Ha de dir: “El preu del contracte és de 161.580,56 euros i 187.433,45 
euros amb l’IVA inclòs”. 

 
Segon.Segon.Segon.Segon.----    Notificar aquest acord a les empreses següents: 
 

- SECE, SA 
- INSTAL-SERVI GODAYOL, SL 
- INSTALDI-INSTAL·LACIONS, SL 
- JCINSTAL 

 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----     Donar trasllat d’aquesta resolució al Servei municipal corresponent i a la 
Intervenció municipal. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Donar trasllat d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local que es 
celebri, per a la seva ratificació. 
 
    

3.3.3.3. Adjudicació provisional de la contractació de les obres del projecte de Adjudicació provisional de la contractació de les obres del projecte de Adjudicació provisional de la contractació de les obres del projecte de Adjudicació provisional de la contractació de les obres del projecte de 
pacificació supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge pacificació supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge pacificació supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge pacificació supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge 
urbà c/ Granada de La Torreta en T.M. de La Roca del Vallèsurbà c/ Granada de La Torreta en T.M. de La Roca del Vallèsurbà c/ Granada de La Torreta en T.M. de La Roca del Vallèsurbà c/ Granada de La Torreta en T.M. de La Roca del Vallès    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
    
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de març, va acordar iniciar i 
aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte de 
pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora de paisatge urbà del c/ 
Granada de la Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès”; els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques i va convocar la seva licitació, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent.  
 
Vist que en data 4 de març es van enviar invitacions a tres empreses capacitades per a 
l’execució de l’obra (CONSTRUCCIONES Y REBAJES ÀRIDS, SA –NRGS 1042-, AMSA, SA 
–NRGS 1041- i CONSTRUCMARA, SL –NRGS 1040-). 
 
Atès que, un cop finalitzat el termini de presentació de proposicions el proppassat dia 
16 de març de 2009 han presentat proposicions les empreses següents: Construcciones 
y Rebajes Àrids, SA, Agustí y Masoliver, SA i Construcmara, SL. 
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Vist que, un cop qualificada la documentació presentada per les empreses licitadores i  
esmenada la documentació de les que presentaven defectes o omissions subsanables, 
es va procedir a l’obertura dels sobres núm. 2 (Oferta econòmica i referències 
tècniques) de les empreses admeses en el procediment.  
 
Atès que en data 20 de març de 2009, els serveis tècnics municipals han emès informe 
tècnic de valoració de les proposicions presentades i admeses, amb el resultat següent: 
 
“Informe referent a la valoració del concurs de projecte DE PACIFICACIÓDE PACIFICACIÓDE PACIFICACIÓDE PACIFICACIÓ, SUPRESSIÓ SUPRESSIÓ SUPRESSIÓ SUPRESSIÓ 
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA DE PAISATGE URBÀ DEL C/GRANADA:DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA DE PAISATGE URBÀ DEL C/GRANADA:DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA DE PAISATGE URBÀ DEL C/GRANADA:DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA DE PAISATGE URBÀ DEL C/GRANADA:    
 
Import de licitació  196.726,73 €   Termini:  7 mesos  
IVA       31.476,28 € 
 

TOTAL=   228.203,01 € 
 

Empreses convidades       Empreses presentades  
 
- ARDIS       -ARIDS  
- CONSTRUCMARA     -CONSTRUCMARA 
- AMSA       -AMSA 
 
D’acord amb la documentació presentada i una vegada examinada,  la valoració de les 
ofertes ’acord a les condicions establertes al plec és: 
 
EMPRESA Puntuació 

Total 
ARIDS CONSTRUCMARA AMSA 

Foment de la contractació Foment de la contractació Foment de la contractació Foment de la contractació 
de persones en situació de persones en situació de persones en situació de persones en situació 
legal d’aturlegal d’aturlegal d’aturlegal d’atur 

35 35 35 0 

Reducció Termini Reducció Termini Reducció Termini Reducció Termini 
d’execuciód’execuciód’execuciód’execució    
    
 

20 20 20 16 

Pla de minimització Pla de minimització Pla de minimització Pla de minimització 
d’impacte al medi urbàd’impacte al medi urbàd’impacte al medi urbàd’impacte al medi urbà    
 

20 15 3 0 

Millores constrMillores constrMillores constrMillores constructives uctives uctives uctives 
proposadesproposadesproposadesproposades    
 

17,5 15 0 0 

Oferta EconòmicaOferta EconòmicaOferta EconòmicaOferta Econòmica    
    
 

5 1,5 5 0 

Millora en la informació i Millora en la informació i Millora en la informació i Millora en la informació i 
comunicació de l’obracomunicació de l’obracomunicació de l’obracomunicació de l’obra    
 

2,5 2,5 0 0 

 
TOTAL 

100 89 63 16 
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Per tal es proposa l’adjudicació a l’empresa ARIDS 
( S’adjunta annex)        
 
Annex a l’informe del projecte de: PACIFICACIÓ, SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ DEL C/ GRANADA. 
 

2)EMPRESA ADJUDICACIÓ: CONSTRUCCIONES Y REBAJES ARIDS S.A.  
Adreça: C/ Can Baletes 11 Aptat Corr. 78    

     08310 Argentona  
Telf: 902 931 183 
Fax : 93 757 72 45 
c.e.: administracio@cyrarids.com  

3) LICITACIÓ I DATES: 
 
Import Licitació:  196.726,73 €  Import Ofertat: 193.775,85 €           
Diferència: 2950,88 € 
 
 
Termini Obres:    7 mesos  Termini Ofertat: 5,75 mesos           
Diferència: 1,25 mesos 
 
5) MILLORES OFERTADES:  
 

• Proposta de contractació de personal a l’atur: 4  
 
• Aportació millores en la informació i comunicació de les obres: 3.934,53 € 

 
• Substitució de vorades T-3 i guals PV-60 i V-40 de formigó per vorades de 

granit ( 3.943,36 €)  
 

• Vorada de granit T-3 no previstes en projecte ( 13.510,32 ) 
 

• MINIMITZACIÓ D’IMPACTE 
 

• - Execució de l’obra en cinc trams o fases.” 
 
Vist que aquesta obra es troba inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local, i, per tant, resulta 
d’aplicació el que estableix l’article 9 del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre,  
per quin motiu l’adjudicació del contracte s’ha d’aprovar en el termini de 20 dies 
naturals a comptar des de la data de sol·licitud d’ofertes. 
 
Atès que resulten d’aplicació l’article 122 en relació a l’article 155.d), art. 162 i 
concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic. 
 
Vist que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència 
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per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, plec de 
clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord amb la 
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, correspon a la Junta de Govern 
Local. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDSACORDSACORDSACORDS: 
    
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte de les obres 
del “Projecte de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora de paisatge 
urbà del c/ Granada de la Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès”, a favor de l’empresa 
CONSTRUCCIONES Y REBAJES ARIDS, SA, amb CIF núm. A-61736799 per l’import de 
193.775,83 euros de pressupost base, més 31.004,13 euros corresponents a l’Impost 
sobre el Valor Afegit (import total de 224.779,96 euros), el qual s’executarà d’acord 
amb el contingut del plec de clàusules administratives particulars, de prescripcions 
tècniques particulars, del projecte aprovat i l’oferta efectuada per l’esmentada 
mercantil, en tant no contradiguin els expressats plecs. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.----    Disposar la despesa màxima de 224.779,96 euros, a càrrec del Fons Estatal 
d’Inversió Local i de la partida 02.511.61000 de l’estat de despeses del Pressupost 
municipal vigent per a l’exercici 2009. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----    Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no han resultat 
adjudicataris. 
    
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Notificar i requerir a l’adjudicatari provisional del contracte, perquè presenti, 
dins dels cinc (5) dies hàbils següents al de la data de publicació de l’adjudicació 
provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la documentació 
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social i qualsevol altre document acreditatiu de la seva aptitud per a 
contractar, així com el document que acrediti que ha constituit la garantia definitiva 
per un import del 5% del preu d’adjudicació (exclòs l’IVA). 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina web municipal. 
    
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.---- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis municipals 
que correspongui, als efectes oportuns. 
    

4.4.4.4. Adjudicació provisional de la contractació de les obres Adjudicació provisional de la contractació de les obres Adjudicació provisional de la contractació de les obres Adjudicació provisional de la contractació de les obres definidesdefinidesdefinidesdefinides en el  en el  en el  en el 
projecte de pacificació supressprojecte de pacificació supressprojecte de pacificació supressprojecte de pacificació supressió de barreres arquitectòniques i millora ió de barreres arquitectòniques i millora ió de barreres arquitectòniques i millora ió de barreres arquitectòniques i millora 
del paisatge urbà del c/ Font del Cargol de La Torreta en el T.M. de La del paisatge urbà del c/ Font del Cargol de La Torreta en el T.M. de La del paisatge urbà del c/ Font del Cargol de La Torreta en el T.M. de La del paisatge urbà del c/ Font del Cargol de La Torreta en el T.M. de La 
Roca del VallèsRoca del VallèsRoca del VallèsRoca del Vallès    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
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Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de març, va acordar iniciar i 
aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte de 
pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà del c/ 
Font del Cargol de la Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès”; els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques i va convocar la seva licitació, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent.  
 
Vist que en data 4 de març es van enviar invitacions a tres empreses capacitades per a 
l’execució de l’obra (CONSTRUCCIONS ABOLAFIO, SL –NRGS 1044-, PRYCSA –NRGS 
1043-, i CONSTRUCCIONS VILARDEBÓ 96, SL –NRGS 1045-). 
 
Atès que, un cop finalitzat el termini de presentació de proposicions el proppassat dia 
16 de març de 2009 han presentat proposicions les empreses següents: Construcions 
Abolafio, SL. 
 
Vist que, un cop qualificada la documentació presentada per les empreses licitadores i  
esmenada la documentació de les que presentaven defectes o omissions subsanables, 
es va procedir a l’obertura dels sobres núm. 2 (Oferta econòmica i referències 
tècniques) de les empreses admeses en el procediment.  
 
Atès que en data 20 de març de 2009, els serveis tècnics municipals han emès informe 
tècnic de valoració de les proposicions presentades i admeses, amb el resultat següent: 
 
“Informe referent a la valoració del concurs de projecte de pacificació, 
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA DE PAISATGE URBÀ 
DEL C/ FONT DEL CARGOL :  
 
Import de licitació  174.312,24 €   Termini: 6 mesos 
IVA       27.889,95 € 
 

TOTAL=   202,202,20 € 
 

Empreses convidades       Empreses 
presentades  
 
- PRYCSA       - 
- C. VILARDEBÓ      - 
- ABOLAFIO       -ABOLAFIO 
 
D’acord amb la documentació presentada i una vegada examinada,  la 
valoració de les ofertes d’acord a les condicions establertes al plec és: 
 
EMPRESA Puntuació 

Total 
ABOLAFIO   

Foment de la Foment de la Foment de la Foment de la 
contractació de persones contractació de persones contractació de persones contractació de persones 
en situació legal d’aturen situació legal d’aturen situació legal d’aturen situació legal d’atur 

35 0   



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 
genisci@laroca.cat 

www.laroca.cat    
 

 9 

Reducció Termini Reducció Termini Reducció Termini Reducció Termini 
d’execuciód’execuciód’execuciód’execució    
    
 

20 20   

Pla de minimització Pla de minimització Pla de minimització Pla de minimització 
d’impacte al medi urbd’impacte al medi urbd’impacte al medi urbd’impacte al medi urbàààà    
 

20 0   

Millores constructives Millores constructives Millores constructives Millores constructives 
proposadesproposadesproposadesproposades    
 

17,5 7,5   

Oferta EconòmicaOferta EconòmicaOferta EconòmicaOferta Econòmica    
    
 

5 5   

Millora en la informació i Millora en la informació i Millora en la informació i Millora en la informació i 
comunicació de l’obracomunicació de l’obracomunicació de l’obracomunicació de l’obra    
 

2,5 2,5   

 
TOTAL 

 

100100100100    35353535      

 
Per tal es proposa l’adjudicació a l’empresa ABOLAFIO 
( S’adjunta annex) 
 
AnnexAnnexAnnexAnnex a l’informe del projecte de: PACIFICACIÓ, SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ DEL C/ FONT DEL CARGOL. 
 

1)EMPRESA ADJUDICACIÓ: ABOLAFIO CONSTRUCCIONS S.L. 
Adreça: Pol. Ind. L’Ametlla Park  C/ LLicà 2 

Nau 13    
     08480 L’Ametlla del Vallès  

Telf: 93 845 75 92 
Fax : 93 843 22 11 
c.e.: abolafio@abolafio.com  

2) LICITACIÓ I DATES: 
 
Import Licitació:  174.312,24 €  Import Ofertat: 170.825,99 €     
Diferència: 3486,25 € 
 
 
Termini Obres:    5 mesos  Termini Ofertat: 4 mesos 
 
3) MILLORES OFERTADES:  
 

• Proposta de contractació de personal a l’atur: 3  
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• Aportació millores en la informació i comunicació de les obres: 1.743,12 
€ 

 
• Ampliació del mobiliari urbà en més bancs tipus barcino, a canvi del 

mobiliari existent en mal estat  (1.814,75 €)” 
 
Vist que aquesta obra es troba inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local, i, per tant, resulta 
d’aplicació el que estableix l’article 9 del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre,  
per quin motiu l’adjudicació del contracte s’ha d’aprovar en el termini de 20 dies 
naturals a comptar des de la data de sol·licitud d’ofertes. 
 
Atès que resulten d’aplicació l’article 122 en relació a l’article 155.d), art. 162 i 
concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic. 
 
Vist que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència 
per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, plec de 
clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord amb la 
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, correspon a la Junta de Govern 
Local. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDSACORDSACORDSACORDS: 
    
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte de les obres 
del “Projecte de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora del 
paisatge urbà del c/ Font del Cargol de la Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès”, a 
favor de l’empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL, amb CIF núm. B-62752316 per 
l’import de 170.825,99 euros de pressupost base, més 27.332,16 euros corresponents 
a l’Impost sobre el Valor Afegit (import total de 198.158,15 euros), el qual s’executarà 
d’acord amb el contingut del plec de clàusules administratives particulars, de 
prescripcions tècniques particulars, del projecte aprovat i l’oferta efectuada per 
l’esmentada mercantil, en tant no contradiguin els expressats plecs. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.----    Disposar la despesa màxima de 198.158,15 euros, a càrrec del Fons Estatal 
d’Inversió Local i de la partida 02.551.61001 de l’estat de despeses del Pressupost 
municipal vigent per a l’exercici 2009. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----    Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no han resultat 
adjudicataris. 
    
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Notificar i requerir a l’adjudicatari provisional del contracte, perquè presenti, 
dins dels cinc (5) dies hàbils següents al de la data de publicació de l’adjudicació 
provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la documentació 
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social i qualsevol altre document acreditatiu de la seva aptitud per a 
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contractar, així com el document que acrediti que ha constituït la garantia definitiva 
per un import del 5% del preu d’adjudicació (exclòs l’IVA). 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina web municipal. 
    
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.---- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis municipals 
que correspongui, als efectes oportuns. 
    
    

5.5.5.5. Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el 
projecte de renovació i millora de projecte de renovació i millora de projecte de renovació i millora de projecte de renovació i millora de l’eficièncial’eficièncial’eficièncial’eficiència energètica de  energètica de  energètica de  energètica de l’enllumenatl’enllumenatl’enllumenatl’enllumenat    
públic de La Torreta en T.M. de La Roca del Vallèspúblic de La Torreta en T.M. de La Roca del Vallèspúblic de La Torreta en T.M. de La Roca del Vallèspúblic de La Torreta en T.M. de La Roca del Vallès    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de març, va acordar iniciar i 
aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte de renovació 
i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la Torreta en T.M. de la 
Roca del Vallès”; els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques i va convocar la seva licitació, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat i tramitació urgent.  
 
Vist que en data 4 de març es van enviar invitacions a quatre empreses capacitades per 
a l’execució de l’obra (JC INSTAL –NRGS 1036-, INSTALDI INSTAL·LACIONS, SL –NRGS 
1037-, INSTAL SERVI GODAYOL, SL- NRGS 1039- i SECE –NRGS 1038-). 
 
Atès que, un cop finalitzat el termini de presentació de proposicions el proppassat dia 
16 de març de 2009 han presentat proposicions les empreses següents:Sociedad 
española de construcciones eléctricas, SA (SECE) i Intaldi, SL. 
 
Vist que, un cop qualificada la documentació presentada per les empreses licitadores i  
esmenada la documentació de les que presentaven defectes o omissions subsanables, 
es va procedir a l’obertura dels sobres núm. 2 (Oferta econòmica i referències 
tècniques) de les empreses admeses en el procediment.  
 
Atès que en data 20 de març de 2009, els serveis tècnics municipals han emès informe 
tècnic de valoració de les proposicions presentades i admeses, amb el resultat següent: 
 
“Informe referent a la valoració del concurs de projecte de; RENOVACIÓ I 
MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC A LA TORRETA EN T.M. 
DE LA ROCA DEL VALLÈS 
 
Import de licitació  161.580,86 €   Termini: 5 mesos 
IVA       25.852,94 € 
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TOTAL=   187.433,80 € 
 

Empreses convidades       Empreses 
presentades  
 
- SECE       -SECE 
- INS. GODAYOL      - 
- INSTALDI      -INSTALDI 
-            JC INSTAL      - 
 
 
D’acord amb la documentació presentada i una vegada examinada,  la 
valoració de les ofertes d’acord a les condicions establertes al plec és: 
 
EMPRESA Puntuació 

Total 
SECE INSTALDI  

Foment de la Foment de la Foment de la Foment de la 
contractació de persones contractació de persones contractació de persones contractació de persones 
en situació legal d’aturen situació legal d’aturen situació legal d’aturen situació legal d’atur 

35 35 8,75  

Reducció Termini Reducció Termini Reducció Termini Reducció Termini 
d’execuciód’execuciód’execuciód’execució    
    
 

20 20 0  

Pla de minimització Pla de minimització Pla de minimització Pla de minimització 
d’impacte al medi urbàd’impacte al medi urbàd’impacte al medi urbàd’impacte al medi urbà    
 

20 10 2  

Millores constructives Millores constructives Millores constructives Millores constructives 
proposadesproposadesproposadesproposades    
 

17,5 15 0  

Oferta EconòmicaOferta EconòmicaOferta EconòmicaOferta Econòmica    
    
 

5 5 2  

Millora en la informació i Millora en la informació i Millora en la informació i Millora en la informació i 
comunicació de l’obracomunicació de l’obracomunicació de l’obracomunicació de l’obra    
 

2,5 2,5 0  

 
TOTAL 

 

    
100100100100    

    
87,587,587,587,5    

    
12,7512,7512,7512,75    

 

 
Per tal es proposa l’adjudicació a l’empresa  SECE 
( s’Adjunta annex) 
 
AnnexAnnexAnnexAnnex a l’informe del projecte: RENOVACIÓ I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC A LA TORRETA DEN T.M. DE LA ROCA DEL VALLÈS. 
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1)EMPRESA ADJUDICACIÓ: SECE. 
Adreça:  Pg Zona Franca 142-144    

     08038 Barcelona   
Telf: 93 332 96 12 
Fax : 93 332 19 16 
c.e.: sece@sece.com  

2) LICITACIÓ I DATES: 
 
Import Licitació:  161.580,56 €  Import Ofertat: 151.562,84 € 
 Diferència:10.017,72 
 
 
Termini Obres:    5 mesos  Termini Ofertat: 4 mesos 
 Diferència: 1 mes 
 
3) MILLORES OFERTADES:  
 

• Proposta de contractació de personal a l’atur: 4  
 
• Aportació millores en la informació i comunicació de les obres: 1,2 %: 

1938,97  
 

• Sistema de telegestió Pyramid. Doble nivell en capçalera. Canvi d’equips 
de les llumeneres  (7.000 € ) 

 
• MINIMITZACIÓ IMPACTE: 

 
• - Creuaments de carrers en dos trams per permetre el pas de vehicles en 

tot moment. 
 

• - Obertura de rases en trams curts que permetin ésser tapats el mateix 
dia. Quan no sigui possible (excepcionalment), protecció amb tanques o 
planxes. 

 
• - Es garanteix l’accés permanent a habitatges i locals. 

 
• - Neteja diària de les zones afectades per l’obra.” 

 
Vist que aquesta obra es troba inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local, i, per tant, resulta 
d’aplicació el que estableix l’article 9 del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre,  
per quin motiu l’adjudicació del contracte s’ha d’aprovar en el termini de 20 dies 
naturals a comptar des de la data de sol·licitud d’ofertes. 
 
Atès que resulten d’aplicació l’article 122 en relació a l’article 155.d), art. 162 i 
concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic. 
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Vist que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència 
per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, plec de 
clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord amb la 
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, correspon a la Junta de Govern 
Local. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDSACORDSACORDSACORDS: 
    
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte de les obres 
del “Projecte de renovació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de 
la Torreta en T.M. de la Roca del Vallès”, a favor de l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SA, amb CIF núm. A-08001182 per l’import de 
151.562,84 euros de pressupost base, més 24.250,06 euros corresponents a l’Impost 
sobre el Valor Afegit (import total de 175.812,90 euros), el qual s’executarà d’acord 
amb el contingut del plec de clàusules administratives particulars, de prescripcions 
tècniques particulars, del projecte aprovat i l’oferta efectuada per l’esmentada 
mercantil, en tant no contradiguin els expressats plecs. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.----    Disposar la despesa màxima de 175.812,90 euros, a càrrec del Fons Estatal 
d’Inversió Local i de la partida 02.432.623 de l’estat de despeses del Pressupost 
municipal vigent per a l’exercici 2009. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----    Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no han resultat 
adjudicataris. 
    
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Notificar i requerir a l’adjudicatari provisional del contracte, perquè presenti, 
dins dels cinc (5) dies hàbils següents al de la data de publicació de l’adjudicació 
provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la documentació 
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social i qualsevol altre document acreditatiu de la seva aptitud per a 
contractar, així com el document que acrediti que ha constituït la garantia definitiva 
per un import del 5% del preu d’adjudicació (exclòs l’IVA). 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina web municipal. 
    
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.---- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis municipals 
que correspongui, als efectes oportuns. 
    
    

6.6.6.6. Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el 
projecte projecte projecte projecte d’urbanitzd’urbanitzd’urbanitzd’urbanitzacióacióacióació de  de  de  de l’accésl’accésl’accésl’accés des de la BV des de la BV des de la BV des de la BV----5105 a Santa Agnès de 5105 a Santa Agnès de 5105 a Santa Agnès de 5105 a Santa Agnès de 
Malanyanes. La Roca del VallèsMalanyanes. La Roca del VallèsMalanyanes. La Roca del VallèsMalanyanes. La Roca del Vallès    
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Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de març, va acordar iniciar i 
aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte 
d’urbanització de l’accés des de la BV-5105 a Santa Agnès de Malanyanes. La Roca del 
Vallès”; els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i 
va convocar la seva licitació, mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació urgent.  
 
Vist que en data 4 de març es van enviar invitacions a tres empreses capacitades per a 
l’execució de l’obra (AMSA, SA –NRGS 1048-, PRYCSA –NRGS 1046- i DEUMAL, SA –
NRGS 1047-). 
 
Atès que, un cop finalitzat el termini de presentació de proposicions el proppassat dia 
16 de març de 2009 han presentat proposicions les empreses següents: Construccions 
Deumal, SA i Agustí y Masoliver, SA. 
 
Vist que, un cop qualificada la documentació presentada per les empreses licitadores i  
esmenada la documentació de les que presentaven defectes o omissions subsanables, 
es va procedir a l’obertura dels sobres núm. 2 (Oferta econòmica i referències 
tècniques) de les empreses admeses en el procediment.  
 
Atès que en data 20 de març de 2009, els serveis tècnics municipals han emès informe 
tècnic de valoració de les proposicions presentades i admeses, amb el resultat següent: 
 
“Informe referent a la valoració del concurs de, PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE 
L'ACCÉS DES DE LA BV-5105 A STA. AGNES DE MALANYANES - LA ROCA DEL 
VALLÈS 
 
 
Import de licitació  172.299,73 €   Termini : 3 mesos 12 dies 
IVA       27.567,96 € 
 

TOTAL=   199.867,99 € 
 

Empreses convidades       Empreses 
presentades  
 
- AMSA        - AMSA 
- DEUMAL       - DEUMAL 
- PRYCSA       - 
 
 
D’acord amb la documentació presentada i una vegada examinada,  la 
valoració de les ofertes d’acord a les condicions establertes al plec és: 
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EMPRESA Puntuació 
Total 

AMSA DEUMAL  

Foment de la Foment de la Foment de la Foment de la 
contractació de persones contractació de persones contractació de persones contractació de persones 
en situació legal d’aturen situació legal d’aturen situació legal d’aturen situació legal d’atur 

30 30 30  

Millora de la qualitat a Millora de la qualitat a Millora de la qualitat a Millora de la qualitat a 
l’execuciól’execuciól’execuciól’execució        
 

20 20 20  

Millores proposades Millores proposades Millores proposades Millores proposades pel pel pel pel 
licitadorlicitadorlicitadorlicitador  

20 17,5 18,5  

Pla de Pla de Pla de Pla de minimitzacióminimitzacióminimitzacióminimització    
d’impacte a l medi d’impacte a l medi d’impacte a l medi d’impacte a l medi 
naturalnaturalnaturalnatural  

15 5 5  

Reducció de Termini Reducció de Termini Reducció de Termini Reducció de Termini     
 

10 10 10  

Oferta Oferta Oferta Oferta EconòmicaEconòmicaEconòmicaEconòmica         5 0,58 5  

 
TOTAL 

 

    
100100100100    

    
83,0883,0883,0883,08    

    
88,588,588,588,5    

 

 
Per tal es proposa l’adjudicació a l’empresa DEUMAL 
( s’adjunta annex) 
 
 
AnneAnneAnneAnnexxxx a l’informe del: PROJECTE URBANITZACIÓ DE L’ACCÉS DES DE LA BV-5105 A 
STA. AGNÈS DE MALANYANES-LAROCA DEL VALLÈS 
 

1)EMPRESA ADJUDICACIÓ: CONSTRUCCIONS DEUMAL S.A. 
 

Adreça:  C/ Amadeu Vives 12   1er.  Pol Ind. Sud   
  

     08440 Cardedeu    
Telf: 93 871 12 84 
Fax : 93 871 11 94 
c.e.: deumal@deumal.com  

2) LICITACIÓ I DATES: 
 
Import Licitació:  172.299,73 €  Import Ofertat: 169.715,00 € 
 Diferència: 2584,73 € 
 
 
Termini Obres:    3 mesos  Termini Ofertat: 2,25 mesos 
 Diferència 3 setmanes 
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3) MILLORES OFERTADES:  
 

• Proposta de contractació de personal a l’atur: 4  
 
• Aportació millores en la informació i comunicació de les obres: 1.500 € 

 
• Instal·lació de 600 ml. de 2 tubs corrugats: 10.560, 06 € 

 
 
4) MINIMITZACIÓ IMPACTE: 
 

• - Reg de l’obra. 
 

• - Franja de terreny d’1m lliure de vegetació, des del límit exterior de la 
zona d’obra. 

 
• - Neteja rodes vehicles , cubrició càrrega polsosa amb lones, estesa de 

graves a la sortida de l’obra. 
 

• - Neteja periòdica de l’entorn de l’obra (fang i pols). 
 

• - Informació de talls i desviaments de trànsit.” 
 
Vist que aquesta obra es troba inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local, i, per tant, resulta 
d’aplicació el que estableix l’article 9 del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre,  
per quin motiu l’adjudicació del contracte s’ha d’aprovar en el termini de 20 dies 
naturals a comptar des de la data de sol·licitud d’ofertes. 
 
Atès que resulten d’aplicació l’article 122 en relació a l’article 155.d), art. 162 i 
concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic. 
 
Vist que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència 
per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, plec de 
clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord amb la 
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, correspon a la Junta de Govern 
Local. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDSACORDSACORDSACORDS: 
    
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte de les obres 
del “Projecte d’urbanització de l’accés des de la BV-5105 a Santa Agnès de Malanyanes. 
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La Roca del Vallès”, a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, amb CIF 
núm. A-59082644 per l’import de 169.715,00 euros de pressupost base, més 
27.154,40 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit (import total de 
196.869,40 euros), el qual s’executarà d’acord amb el contingut del plec de clàusules 
administratives particulars, de prescripcions tècniques particulars, del projecte aprovat i 
l’oferta efectuada per l’esmentada mercantil, en tant no contradiguin els expressats 
plecs. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.----    Disposar la despesa màxima de 196.869,40 euros, a càrrec del Fons Estatal 
d’Inversió Local i de la partida 02.511.61003 de l’estat de despeses del Pressupost 
municipal vigent per a l’exercici 2009. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----    Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no han resultat 
adjudicataris. 
    
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Notificar i requerir a l’adjudicatari provisional del contracte, perquè presenti, 
dins dels cinc (5) dies hàbils següents al de la data de publicació de l’adjudicació 
provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la documentació 
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social i qualsevol altre document acreditatiu de la seva aptitud per a 
contractar, així com el document que acrediti que ha constituit la garantia definitiva 
per un import del 5% del preu d’adjudicació (exclòs l’IVA). 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina web municipal. 
    
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.---- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis municipals 
que correspongui, als efectes oportuns. 
    
    

7.7.7.7. AdjudicacAdjudicacAdjudicacAdjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el ió provisional de la contractació de les obres definides en el ió provisional de la contractació de les obres definides en el ió provisional de la contractació de les obres definides en el 
projecte de urbanització del camí de projecte de urbanització del camí de projecte de urbanització del camí de projecte de urbanització del camí de circumval·laciócircumval·laciócircumval·laciócircumval·lació de l'Església de  de l'Església de  de l'Església de  de l'Església de 
Santa Agnès de Malanyanes. La Roca del VallèsSanta Agnès de Malanyanes. La Roca del VallèsSanta Agnès de Malanyanes. La Roca del VallèsSanta Agnès de Malanyanes. La Roca del Vallès    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de març, va acordar iniciar i 
aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte 
d’urbanització del camí de circumval·lació de l’església de Santa Agnès de 
Malanyanes. La Roca del Vallès”; els plecs de clàusules administratives particulars i 
de prescripcions tècniques i va convocar la seva licitació, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat i tramitació urgent.  
 
Vist que en data 4 de març es van enviar invitacions a tres empreses capacitades 
per a l’execució de l’obra (EXCAVACIONES Y OBRAS ALMA, SL –NRGS 1050-, 
AMSA, SA –NRGS 1049- i AGLOMERATS GIRONA, SA). 
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Atès que, un cop finalitzat el termini de presentació de proposicions el proppassat 
dia 16 de març de 2009 han presentat proposicions les empreses següents: 
Excavaciones y obras Alma, SL i Agustí y Masoliver, SA. 
 
Vist que, un cop qualificada la documentació presentada per les empreses 
licitadores i  esmenada la documentació de les que presentaven defectes o 
omissions subsanables, es va procedir a l’obertura dels sobres núm. 2 (Oferta 
econòmica i referències tècniques) de les empreses admeses en el procediment.  
 
Atès que en data 20 de març de 2009, els serveis tècnics municipals han emès 
informe tècnic de valoració de les proposicions presentades i admeses, amb el 
resultat següent: 
 
“Informe referent a la valoració del concurs de: PROJECTE DE URBANITZACIÓ 
DEL CAMI DE CIRCUMVALACIÓ DE L'ESGLESIA DE SAT. AGNES DE 
MALANAYANES- LA ROCA DEL VALLÈS 
 
Import de licitació  124.568,96 €   Termini : 2 mesos  
IVA       19.931,03 € 
 

TOTAL=   144.499,99 € 
 

Empreses convidades       Empreses 
presentades  
 
- AMSA       - AMSA 
- AGLOMERATS GIRONA     - 
- ALMA       - ALMA 
 
 
D’acord amb la documentació presentada i una vegada examinada,  la 
valoració de les ofertes d’acord a les condicions establertes al plec és: 
 
 
 
EMPRESA Puntuació 

Total 
AMSA ALMA  

Foment de la Foment de la Foment de la Foment de la 
contractació de persones contractació de persones contractació de persones contractació de persones 
en situació legal d’aturen situació legal d’aturen situació legal d’aturen situació legal d’atur 

30 30 20  

Millora de la qualitat a Millora de la qualitat a Millora de la qualitat a Millora de la qualitat a 
l’execuciól’execuciól’execuciól’execució        
 

20 20 0  

Millores proposades pel Millores proposades pel Millores proposades pel Millores proposades pel 
licitadorlicitadorlicitadorlicitador        

20 17,5 0  



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 
genisci@laroca.cat 

www.laroca.cat    
 

 20 

 
Pla de minimtzació Pla de minimtzació Pla de minimtzació Pla de minimtzació 
d’impacte a l medi d’impacte a l medi d’impacte a l medi d’impacte a l medi 
naturalnaturalnaturalnatural 

15 5 0  

Reducció del TerminiReducció del TerminiReducció del TerminiReducció del Termini    
    
 

10 10 0  

Oferta EconòmicaOferta EconòmicaOferta EconòmicaOferta Econòmica    
 

5 0,12 5  

 
TOTAL 

 

    
100100100100    

    
82,682,682,682,6    

    
25252525    

 

 
 
Per tal es proposa l’adjudicació a l’empresa AMSA 
( S’adjunta annex) 
 
AnnexAnnexAnnexAnnex a l’informe referent a les obres del  PROJECTE DE URBANITZACIÓ DEL CAMÍ DE 
CIRCUMVALACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE STA. AGNÈS DE MALANYANES –LA ROCA DEL 
VALLÈS 
 

1)EMPRESA ADJUDICACIÓ: AMSA  Adreça:  Av. Països Catalans 123   
  
      17820 Banyoles - Girona    

Telf: 972 570 063 - Fax : 972 574 375 
c.e.: amsa@amsa.es  

 
2) LICITACIÓ I DATES: 
 
Import Licitació:  124.568,96 €    Import Ofertat: 124.000,00 €                 
Diferència: 568,96 €  
 
Termini Obres:    2 mesos    Termini Ofertat: 1mes 
 
 
3) MILLORES OFERTADES:  
 

• Proposta de contractació de personal a l’atur: 3  
 
• Aportació millores en la informació i comunicació de les obres: 1.612,50 
€ 

 
• Pla d’autocontrol de qualitat, valorat en 3.600 € 
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• Millora de l’accés a l’àmbit, mitjançant una rotonda compacta o amb 
intersecció idònia i necessària. 

 
4) MINIMITZACIÓ D’IMPACTE: 
 

• - Minimització d’estocs i aplecs de materials 
 

• - Senyalització i comunicació als veïns amb butlletins informatius. 
 

• -Persona responsable de seguretat i salut.” 
 
 
Vist que aquesta obra es troba inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local, i, per tant, 
resulta d’aplicació el que estableix l’article 9 del Reial decret llei 9/2008, de 28 de 
novembre,  per quin motiu l’adjudicació del contracte s’ha d’aprovar en el termini 
de 20 dies naturals a comptar des de la data de sol·licitud d’ofertes. 
 
Atès que resulten d’aplicació l’article 122 en relació a l’article 155.d), art. 162 i 
concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic. 
 
Vist que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la 
competència per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el 
projecte, plec de clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, 
que d’acord amb la Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, 
correspon a la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDSACORDSACORDSACORDS: 
    
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte de les 
obres del “Projecte d’urbanització del camí de circumval·lació de l’església de Santa 
Agnès de Malanyanes. La Roca del Vallès”, a favor de l’empresa AGUSTI Y 
MASOLIVER, SA, amb CIF núm. A-17000993 per l’import de 124.000,00 euros de 
pressupost base, més 19.840,00 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor 
Afegit (import total de 143.840,00 euros), el qual s’executarà d’acord amb el 
contingut del plec de clàusules administratives particulars, de prescripcions 
tècniques particulars, del projecte aprovat i l’oferta efectuada per l’esmentada 
mercantil, en tant no contradiguin els expressats plecs. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.----    Disposar la despesa màxima de 143.840,00 euros, a càrrec del Fons Estatal 
d’Inversió Local i de la partida 02.511.61004 de l’estat de despeses del Pressupost 
municipal vigent per a l’exercici 2009. 
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Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----    Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no han resultat 
adjudicataris. 
    
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Notificar i requerir a l’adjudicatari provisional del contracte, perquè 
presenti, dins dels cinc (5) dies hàbils següents al de la data de publicació de 
l’adjudicació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualsevol altre document 
acreditatiu de la seva aptitud per a contractar, així com el document que acrediti 
que ha constituït la garantia definitiva per un import del 5% del preu d’adjudicació 
(exclòs l’IVA). 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina web municipal. 
    
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.---- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis 
municipals que correspongui, als efectes oportuns. 
    

8.8.8.8. Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides eAdjudicació provisional de la contractació de les obres definides eAdjudicació provisional de la contractació de les obres definides eAdjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el n el n el n el 
projecte per les obres d'urbanització del tram final del c/ Nogueresprojecte per les obres d'urbanització del tram final del c/ Nogueresprojecte per les obres d'urbanització del tram final del c/ Nogueresprojecte per les obres d'urbanització del tram final del c/ Nogueres    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de març, va acordar iniciar i 
aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte per les obres 
d’urbanització del tram final del c/ Nogueres”; els plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques i va convocar la seva licitació, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent.  
 
Vist que en data 4 de març es van enviar invitacions a tres empreses capacitades per a 
l’execució de l’obra (EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA –NRGS 1054-, 
HERMINIO DÍAZ – NRGS 1053- i SERXAR, SA –NRGS 1052-). 
 
Atès que, un cop finalitzat el termini de presentació de proposicions el proppassat dia 
16 de març de 2009 han presentat proposicions les empreses següents: Serxar, SA i 
Excavaciones i obres públiques Requena, SA. 
 
Vist que, un cop qualificada la documentació presentada per les empreses licitadores i  
esmenada la documentació de les que presentaven defectes o omissions subsanables, 
es va procedir a l’obertura dels sobres núm. 2 (Oferta econòmica i referències 
tècniques) de les empreses admeses en el procediment.  
 
Atès que en data 20 de març de 2009, els serveis tècnics municipals han emès informe 
tècnic de valoració de les proposicions presentades i admeses, amb el resultat següent: 
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“Informe referent a la valoració del concurs de, PROJECTE PER LES OBRES 
D'URBANITZACIÓ DEL  TRAM FINAL DEL C/ NOGUERES 
 
Import de licitació  160.301,72 €   Termini: 2 mesos 
IVA       25.648,26 € 
 

TOTAL=   186.950,00 € 
 

Empreses convidades       Empreses 
presentades  
 
- SERXAR SA      - SERXAR S.A. 
 
- EXC. Y OBRAS REQUENA    - EXC. Y OBRAS REQUENA 
 
- HERMINIO DIAZ     - 
 
D’acord amb la documentació presentada i una vegada examinada,  la 
valoració de les ofertes d’acord a les condicions establertes al plec és: 
 
EMPRESA Puntuació 

Total 
SERXARSA EX. Y OBRA 

REQUENA  
 

Foment de la Foment de la Foment de la Foment de la 
contractació de persones contractació de persones contractació de persones contractació de persones 
en situació legal d’aturen situació legal d’aturen situació legal d’aturen situació legal d’atur 

35 35 0  

Reducció Termini Reducció Termini Reducció Termini Reducció Termini 
d’execuciód’execuciód’execuciód’execució    
    
 

20 20 0  

Pla de minimització Pla de minimització Pla de minimització Pla de minimització 
d’impacte al medi urbàd’impacte al medi urbàd’impacte al medi urbàd’impacte al medi urbà    
 

20 15 0  

Millores constructives Millores constructives Millores constructives Millores constructives 
prprprproposadesoposadesoposadesoposades    
 

17,5 17,5 0  

Oferta EconòmicaOferta EconòmicaOferta EconòmicaOferta Econòmica    
    
 

5 0 0  

Millora en la informació i Millora en la informació i Millora en la informació i Millora en la informació i 
comunicació de l’obracomunicació de l’obracomunicació de l’obracomunicació de l’obra    
 

2,5 2,5 0  

 
TOTAL 

 

    
100100100100    

    
90909090    

    
0000    
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Per tal es proposa l’adjudicació a l’empresa SERXAR S.A. 
( S’adjunta annex) 
 
AnnexAnnexAnnexAnnex a l’informe del: PROJECTE PER LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL TRAM FINAL 
DEL C/NOGUERES 
 

1)EMPRESA ADJUDICACIÓ: SERXARSA 
Adreça:  C/Tarragona 20     

     08402 Granollers    
Telf: 93 846 49 41 
Fax : 93 846 49 67 
c.e.: serxar@serxar.com 

2) LICITACIÓ I DATES: 
 
Import Licitació:  160.301,72 €  Import Ofertat: 160.301,72 € 
 Diferència: 0 € 
 
 
Termini Obres:    2 mesos  Termini Ofertat: 1 mes  
 Diferència: 1 mes 
 
 
3) MILLORES OFERTADES:  
 

• Proposta de contractació de personal a l’atur: 2  
 
• Aportació millores en la informació i comunicació de les obres: 1.603,02 
€ 

 
• Construcció rotonda. 18.802,10 € 

 
• Canvi mòdul llumeneres. 1.312,00 € 

 
• Despeses direcció d’obra i C.S.S. 4.420,50 € 

 
4) MINIMITZACIÓ IMPACTE 
 

• - Regat de la zona d’actuació 
 

• - Manteniment maquinària per evitar emissions de gasos i sorolls. 
 

• - Recollida de deixalles i neteja de l’entorn. 
 

• - Bossa impermeable per a restes de ciment o materials contaminants. 
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• - No es tallarà l’accés rodat en el tram de calçada existent. Es tallarà 

només ocasionalment per fer creuaments de serveis. Els vianants podran 
circular per la vorera existent. 

 
• - Garantia d’accés als pàrquings privats. 

 
• - Plànol amb zona prevista pels contenidors de residus.” 

 
Vist que aquesta obra es troba inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local, i, per tant, resulta 
d’aplicació el que estableix l’article 9 del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre,  
per quin motiu l’adjudicació del contracte s’ha d’aprovar en el termini de 20 dies 
naturals a comptar des de la data de sol·licitud d’ofertes. 
 
Atès que resulten d’aplicació l’article 122 en relació a l’article 155.d), art. 162 i 
concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic. 
 
Vist que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència 
per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, plec de 
clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord amb la 
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, correspon a la Junta de Govern 
Local. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDSACORDSACORDSACORDS: 
    
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte de les obres 
del “Projecte per les obres d’urbanització del tram final del c/ Nogueres”, a favor de 
l’empresa SERXAR, SA., amb CIF núm. A-59161158 per l’import de 160.301,72 euros 
de pressupost base, més 25.648,28 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit 
(import total de 185.950,00 euros), el qual s’executarà d’acord amb el contingut del 
plec de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques particulars, del 
projecte aprovat i l’oferta efectuada per l’esmentada mercantil, en tant no contradiguin 
els expressats plecs. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.----    Disposar la despesa màxima de 185.950,00 euros, a càrrec del Fons Estatal 
d’Inversió Local i de la partida 02.511.61005 de l’estat de despeses del Pressupost 
municipal vigent per a l’exercici 2009. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----    Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no han resultat 
adjudicataris. 
    
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Notificar i requerir a l’adjudicatari provisional del contracte, perquè presenti, 
dins dels cinc (5) dies hàbils següents al de la data de publicació de l’adjudicació 
provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la documentació 
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries 
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i amb la Seguretat Social i qualsevol altre document acreditatiu de la seva aptitud per a 
contractar, així com el document que acrediti que ha constituït la garantia definitiva 
per un import del 5% del preu d’adjudicació (exclòs l’IVA). 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina web municipal. 
    
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.---- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis municipals 
que correspongui, als efectes oportuns. 
    
    

9.9.9.9. Adjudicació provisional de la contractació de les obres dAdjudicació provisional de la contractació de les obres dAdjudicació provisional de la contractació de les obres dAdjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el efinides en el efinides en el efinides en el 
projecte de reforma i millora centre cultural per a la projecte de reforma i millora centre cultural per a la projecte de reforma i millora centre cultural per a la projecte de reforma i millora centre cultural per a la instal·lacióinstal·lacióinstal·lacióinstal·lació de  de  de  de 
l'Escola de música municipall'Escola de música municipall'Escola de música municipall'Escola de música municipal    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de març, va acordar iniciar i 
aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte d’obra de 
reforma i millora del centre cultural per a la instal·lació de l’escola de música 
municipal”; els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques i va convocar la seva licitació, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat i tramitació urgent.  
 
Vist que en data 4 de març es van enviar invitacions a tres empreses capacitades per a 
l’execució de l’obra (JIR CONSTRUCCIONS –NRGS 1057-, ROC BLANC, SA –NRGS 
1056- i EDIFICACIONS BARÓ, SL –NRGS 1055-). 
 
Atès que, un cop finalitzat el termini de presentació de proposicions el proppassat dia 
16 de març de 2009 han presentat proposicions les empreses següents: JIR Construïm, 
SL i Edificacions Baró, SL. 
 
Vist que, un cop qualificada la documentació presentada per les empreses licitadores i  
esmenada la documentació de les que presentaven defectes o omissions subsanables, 
es va procedir a l’obertura dels sobres núm. 2 (Oferta econòmica i referències 
tècniques) de les empreses admeses en el procediment.  
 
Atès que en data 20 de març de 2009, els serveis tècnics municipals han emès informe 
tècnic de valoració de les proposicions presentades i admeses, amb el resultat següent: 
 
“Informe referent a la valoració del concurs de, PROJECTE D'OBRA DE 
REFORMA I MILLORA CENTRE CULTURAL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ESCOLA 
DE MUSICA MUNICIPAL 
 
Import de licitació   85.566,65 €   Termini:  4 mesos 
IVA      13.690,66 € 
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TOTAL=    99.257,31 € 
 

Empreses convidades       Empreses 
presentades  
 
- EDIF. BARO      -EDIFI. BARÓ 
- ROC BLANC SL      - 
- JiR CONSTRUCCIONS     -JiR 
CONSTRUCCIONS 
 
D’acord amb la documentació presentada i una vegada examinada,  la 
valoració de les ofertes d’acord a les condicions establertes al plec és: 
 
EMPRESA Puntuació 

Total 
EDIF. BARÓ JiR 

CONSTRUCCIONS 
 

Foment de la Foment de la Foment de la Foment de la 
contractació de persones contractació de persones contractació de persones contractació de persones 
en situació legal d’aturen situació legal d’aturen situació legal d’aturen situació legal d’atur 

35 35 0  

Reducció Termini Reducció Termini Reducció Termini Reducció Termini 
d’execuciód’execuciód’execuciód’execució    
    
 

20 20 20  

Pla de minimització Pla de minimització Pla de minimització Pla de minimització 
d’impacte al medi urbàd’impacte al medi urbàd’impacte al medi urbàd’impacte al medi urbà    
 

20 15 0  

Millores constructives Millores constructives Millores constructives Millores constructives 
proposadesproposadesproposadesproposades    
 

10 5 0  

Oferta EconòmicaOferta EconòmicaOferta EconòmicaOferta Econòmica    
    
 

5 0 5  

Millora en la informació i Millora en la informació i Millora en la informació i Millora en la informació i 
comunicació de l’obracomunicació de l’obracomunicació de l’obracomunicació de l’obra    
 

2,5 0 2,5  

Ampliació del termini de Ampliació del termini de Ampliació del termini de Ampliació del termini de 
garantiagarantiagarantiagarantia    

2,5 0 2,5  

Servei d’asServei d’asServei d’asServei d’assistència tècnica sistència tècnica sistència tècnica sistència tècnica 
de l’obra executadade l’obra executadade l’obra executadade l’obra executada    

5 3,5 5  

 
TOTAL 

 

100100100100    78,578,578,578,5    35353535     

 
Per tal es proposa l’adjudicació a l’empresa: EDIFICACIONS BARÓ S.L. 
( S’adjunta annex) 
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AnnexAnnexAnnexAnnex a l’informe del: PROJECTE D’OBRA DE REFORMA I MILLORA DEL CENTRE 
CULTURAL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 
 
1)EMPRESA ADJUDICACIÓ: EDIFICACIONS BARÓ S.L. 
                                                              Adreça:  C/ Onze de Setembre 7   
  
     08402 Granollers    

Telf: 93 870 23 94 
Fax : 93 870 27 58 
c.e.: josep@edificacionsbaro.e.telefonica.net 

2) LICITACIÓ I DATES: 
 
Import Licitació:  85.566,65 €  Import Ofertat: 85.566,64 € 
 Diferència: 1 cèntim 
 
 
Termini Obres:    4 mesos  Termini Ofertat: 3 mes  
 Diferència: 1 mes 
 
3) MILLORES OFERTADES:  
 

• Proposta de contractació de personal a l’atur: 1  
 
• Aportació millores en la informació i comunicació de les obres:  684,53 € 

 
• Col·locació de capa de pasta nivelladora sota el paviment de linoleum, per millorar la 

planimetria, degut a que el paviment de linoleum dilata qualsevol junta del paviment  ( 
682,23) 

 
• Formació de marcs per porta i fixe de vidre, en lloc de marc amb perfil perprisa, es posaria 

amb tub d’hacer inoxidable amb junquillos a cada banda, per millorar el tancament i 
l’estanquitat al soroll ( 543,83) 

 
• Millora del model interruptor ( 1+10 ut) i de presa de corrent ( 32 ut) per uns de marca 

BTICINO mòdel LIGHT TECH de color plata  ( 288,81€) 
 

• Millora del mòdel de llumenera d’emergència i senyalització amb làmpada NORMALUX sèrie 
STYLO amb marc d’alumini color plata a joc amb els mecanismes i resta de llumeneres ( 
51,84 €) 

 
• Millora del mòdel de maquinària frigorífica per MITSUBISHI INVERTER mòdel FDU 200 FV de 

17.200W de potència frigorífica i 19300W de potència calorífica ( 1.216,43) 
 

• Taules i ales model ADPTA2 d’extratificat per comptes de melamina . Bucs amb rodes de 
xapa laminada per comptes de melanina. Cadires regulables mod. ERGO2 amb braços 
regulables i alumini . Bancs de seient en material fenótic per comptes de pi flandes ( 
1.311,38 €) 

 
• MINIMITZACIÓ D’IMPACTE :  
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• - Càrrega i descàrrega de materials no es farà en hores d’accés a escoles. 
 

- No és farà cap emmagatzematge en vorera a l’exterior 
 
 - No s’utilitzaran aparells de música en hores de funcionament de la biblioteca.” 
 
Vist que aquesta obra es troba inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local, i, per tant, resulta 
d’aplicació el que estableix l’article 9 del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre,  
per quin motiu l’adjudicació del contracte s’ha d’aprovar en el termini de 20 dies 
naturals a comptar des de la data de sol·licitud d’ofertes. 
 
Atès que resulten d’aplicació l’article 122 en relació a l’article 155.d), art. 162 i 
concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic. 
 
Vist que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència 
per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, plec de 
clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord amb la 
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, correspon a la Junta de Govern 
Local. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDSACORDSACORDSACORDS: 
    
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte de les obres 
del “Projecte d’obra de reforma i millora del centre cultural per a la instal·lació de 
l’escola de música municipal”, a favor de l’empresa EDIFICACIONS BARÓ, SL, amb CIF 
núm. B-08639700 per l’import de 85.566,64 euros de pressupost base, més 13.690,66 
euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit (import total de 99.257,30 euros), 
el qual s’executarà d’acord amb el contingut del plec de clàusules administratives 
particulars, de prescripcions tècniques particulars i l’oferta efectuada per l’esmentada 
mercantil, en tant no contradiguin els expressats plecs. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.----    Disposar la despesa màxima de 99.257,30 euros, a càrrec del Fons Estatal 
d’Inversió Local i de la partida 02.422.622 de l’estat de despeses del Pressupost 
municipal vigent per a l’exercici 2009. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----    Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no han resultat 
adjudicataris. 
    
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Notificar i requerir a l’adjudicatari provisional del contracte, perquè presenti, 
dins dels cinc (5) dies hàbils següents al de la data de publicació de l’adjudicació 
provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la documentació 
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social i qualsevol altre document acreditatiu de la seva aptitud per a 
contractar, així com el document que acrediti que ha constituït la garantia definitiva 
per un import del 5% del preu d’adjudicació (exclòs l’IVA). 
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Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina web municipal. 
    
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.---- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis municipals 
que correspongui, als efectes oportuns. 
    
    

10.10.10.10. Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el 
projecte de pacificació supressió barreres arquitectòniques i millora del projecte de pacificació supressió barreres arquitectòniques i millora del projecte de pacificació supressió barreres arquitectòniques i millora del projecte de pacificació supressió barreres arquitectòniques i millora del 
paisatge urbà de La Rambla Mestre J. Torrentspaisatge urbà de La Rambla Mestre J. Torrentspaisatge urbà de La Rambla Mestre J. Torrentspaisatge urbà de La Rambla Mestre J. Torrents    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de març, va acordar iniciar i 
aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte de 
pacificació, supressió barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà de la Rambla 
Mestre J. Torrents”; els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques i va convocar la seva licitació, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat i tramitació urgent.  
 
Vist que en data 4 de març es van enviar invitacions a tres empreses capacitades per a 
l’execució de l’obra (AGLOMERATS GIRONA, SA –NRGS 1062-, BIGAS GRUP, SLU –
NRGS 1063- i CONSTRUCCIONES I SERVEIS SAIZ, SA –NRGS 1061-). 
 
Atès que, un cop finalitzat el termini de presentació de proposicions el proppassat dia 
16 de març de 2009 han presentat proposicions les empreses següents: Bigas Grup, 
SLU i Aglomerats Girona, SA. 
 
Vist que, un cop qualificada la documentació presentada per les empreses licitadores i  
esmenada la documentació de les que presentaven defectes o omissions subsanables, 
es va procedir a l’obertura dels sobres núm. 2 (Oferta econòmica i referències 
tècniques) de les empreses admeses en el procediment.  
 
Atès que en data 20 de març de 2009, els serveis tècnics municipals han emès informe 
tècnic de valoració de les proposicions presentades i admeses, amb el resultat següent: 
 
“Informe referent a la valoració del concurs de projecte; PROJECTE DE 
PACIFICACIÓ SUPRESSIÓ  BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA DEL 
PAISATGE URBÀ DE LA RAMBLA MESTRE J. TORRENTS 
 
Import de licitació   199.512,93 €   Termini: 6 mesos 
IVA        31.922,07 € 
 

TOTAL=    231.435,00 € 
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Empreses convidades       Empreses 
presentades  
 
- AGLOMERATS GIRONA     -AGLOMERATS 
GIRONA 
- C. SAIZ       - 
- BIGAS GRUP      -BIGAS GRUP 
 
 
D’acord amb la documentació presentada i una vegada examinada,  la 
valoració de les ofertes d’acord a les condicions establertes al plec és: 
 
EMPRESA Puntuació 

Total 
AGLOMERATS 

GRIONA 
BIGAS GRUP  

Foment de la Foment de la Foment de la Foment de la 
contractació de persones contractació de persones contractació de persones contractació de persones 
en situació legal d’aturen situació legal d’aturen situació legal d’aturen situació legal d’atur 

35 11,66 35  

Reducció del Termini Reducció del Termini Reducció del Termini Reducció del Termini 
d’execuciód’execuciód’execuciód’execució    
 

20 20 16  

Pla de minimtzació Pla de minimtzació Pla de minimtzació Pla de minimtzació 
d’impacte a l medi urbàd’impacte a l medi urbàd’impacte a l medi urbàd’impacte a l medi urbà  
 

20 0 0  

Millores constructives Millores constructives Millores constructives Millores constructives 
pppproposades roposades roposades roposades  

17,5 8,70 15  

Oferta EconòmicaOferta EconòmicaOferta EconòmicaOferta Econòmica    
 

5 0 0  

Millora en la informació i Millora en la informació i Millora en la informació i Millora en la informació i 
comunicació de l’obracomunicació de l’obracomunicació de l’obracomunicació de l’obra        
 

2,5 2,5 1,25  

 
TOTAL 

 

    
100100100100    

    
42,842,842,842,8    

    
67,2567,2567,2567,25    

 

 
Per tal es proposa l’adjudicació a l’empresa BIGAS GRUP 
( S’adjunta annex) 
 
AnnexAnnexAnnexAnnex a l’informe del: PROJECTE DE PACIFICACIÓ, SUPRESSIÓ BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ DE LA RAMBLA MESTRE 
J.TORRENTS 
 

1)EMPRESA ADJUDICACIÓ: BIGAS GRUP S.L.U. 
 

Adreça:  C/ Vge de Montserrat 37     
     08430 La Roca del Vallès     
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Telf: 93 860 64 44 
Fax : 93 860 65 47 
c.e.: bigasgrup@bigasgrup.com 

2) LICITACIÓ I DATES: 
 
Import Licitació:  199.512,93 €  Import Ofertat: 199.512,93 € 
 Diferència: 0 € 
 
 
Termini Obres:   6 mesos  Termini Ofertat: 5 mes  
 Diferència: 1 mes 
 
 
3) MILLORES OFERTADES:  
 

• Proposta de contractació de personal a l’atur: 3  
 
• Aportació millores en la informació i comunicació de les obres: 1.995,12 
€ 

 
• Neteja i condicionament carrer ( 2.992,69 €) 

 
• Ampliació xarxa d’aigua  D-110 i D.90 ( 22.253,65 €) 

 
• Modificació rampa Ajuntament  ( 10.360,45 €)” 

 
Vist que aquesta obra es troba inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local, i, per tant, resulta 
d’aplicació el que estableix l’article 9 del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre,  
per quin motiu l’adjudicació del contracte s’ha d’aprovar en el termini de 20 dies 
naturals a comptar des de la data de sol·licitud d’ofertes. 
 
Atès que resulten d’aplicació l’article 122 en relació a l’article 155.d), art. 162 i 
concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic. 
 
Vist que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència 
per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, plec de 
clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord amb la 
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, correspon a la Junta de Govern 
Local. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDSACORDSACORDSACORDS: 
    
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte de les obres 
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del “Projecte de pacificació, supressió barreres arquitectòniques i millora del paisatge 
urbà de la Rambla Mestre J. Torrents”, a favor de l’empresa BIGAS GRUP, SL, amb CIF 
núm. B-61826392 per l’import de 199.512,93 euros de pressupost base, més 
31.922,07 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit (import total de 
231.435,00 euros), el qual s’executarà d’acord amb el contingut del plec de clàusules 
administratives particulars, de prescripcions tècniques particulars, del projecte aprovat i 
l’oferta efectuada per l’esmentada mercantil, en tant no contradiguin els expressats 
plecs. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.----    Disposar la despesa màxima de 231.435,00 euros, a càrrec del Fons Estatal 
d’Inversió Local i de la partida 02.511.61006 de l’estat de despeses del Pressupost 
municipal vigent per a l’exercici 2009. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----    Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no han resultat 
adjudicataris. 
    
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Notificar i requerir a l’adjudicatari provisional del contracte, perquè presenti, 
dins dels cinc (5) dies hàbils següents al de la data de publicació de l’adjudicació 
provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la documentació 
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social i qualsevol altre document acreditatiu de la seva aptitud per a 
contractar, així com el document que acrediti que ha constituït la garantia definitiva 
per un import del 5% del preu d’adjudicació (exclòs l’IVA). 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina web municipal. 
    
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.---- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis municipals 
que correspongui, als efectes oportuns. 
    
    

11.11.11.11. Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el Adjudicació provisional de la contractació de les obres definides en el 
projecte millora de projecte millora de projecte millora de projecte millora de l’accessibill’accessibill’accessibill’accessibilitatitatitatitat, supressió de barreres arquitectòniques , supressió de barreres arquitectòniques , supressió de barreres arquitectòniques , supressió de barreres arquitectòniques 
i integració a i integració a i integració a i integració a l’àreal’àreal’àreal’àrea    d’aparcamentsd’aparcamentsd’aparcamentsd’aparcaments de la zona poliesportiva (104 places) de la zona poliesportiva (104 places) de la zona poliesportiva (104 places) de la zona poliesportiva (104 places)    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de març, va acordar iniciar i 
aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte de Millora de 
l’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i integració urbanística a l’àrea 
d’aparcaments de la zona poliesportiva (104 places)”; els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques i va convocar la seva licitació, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent.  
 
Vist que en data 4 de març es van enviar invitacions a tres empreses capacitades per a 
l’execució de l’obra (CONSTRUCCIONS Y REBAJES ÀRIDS, SA –NRGS 1058-, 
CONSTRUCMARA, SL –NRGS 1060- i AMSA, SA –NRGS 1059-). 
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Atès que, un cop finalitzat el termini de presentació de proposicions el proppassat dia 
16 de març de 2009 han presentat proposicions les empreses següents: Construcciones 
y rebajes àrids, SA, Agustí y Masoliver, SA i Construcmara, SL. 
 
Vist que, un cop qualificada la documentació presentada per les empreses licitadores i  
esmenada la documentació de les que presentaven defectes o omissions subsanables, 
es va procedir a l’obertura dels sobres núm. 2 (Oferta econòmica i referències 
tècniques) de les empreses admeses en el procediment.  
 
Atès que en data 20 de març de 2009, els serveis tècnics municipals han emès informe 
tècnic de valoració de les proposicions presentades i admeses, amb el resultat següent: 
 
“Informe referent a la valoració del concurs de projecte de pacificació, MILLORA 
DE L'ACCESSIBILITAT SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I 
INTEGRACIÓ URBANISTICA A L'ÀREA D'APARCAMENTS DE LA ZONA 
POLIESPORTIVA (104 PLACES) 
 
Import de licitació   198.405,17 €   Termini : 4 mesos 
IVA        31.744,82 € 
 

TOTAL=    230.150,00 € 
 

Empreses convidades       Empreses 
presentades  
 
- AMSA       - AMSA  
- CONSTRUCMARA     - CONSTRUCMARA  
- ARIDS       - ARIDS 
 
D’acord amb la documentació presentada i una vegada examinada,  la 
valoració de les ofertes d’acord a les condicions establertes al plec és: 
 
EMPRESA Puntuació 

Total 
AMSA CONSTRUCMARA ARIDS 

Foment de la Foment de la Foment de la Foment de la 
contractació de persones contractació de persones contractació de persones contractació de persones 
en situació legal d’aturen situació legal d’aturen situació legal d’aturen situació legal d’atur 

30 30 30 15 

Millora de la qualitat a Millora de la qualitat a Millora de la qualitat a Millora de la qualitat a 
l’execuciól’execuciól’execuciól’execució    
 

20 20 0 0 

Millores proposades pel Millores proposades pel Millores proposades pel Millores proposades pel 
licitador licitador licitador licitador  
 

20 0 0 0 

Pla de minimització Pla de minimització Pla de minimització Pla de minimització 
d’impacte al medi urbàd’impacte al medi urbàd’impacte al medi urbàd’impacte al medi urbà 

15 15 5 0 
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Reducció del Termini Reducció del Termini Reducció del Termini Reducció del Termini     10 10 5 0 

Oferta EconòmicaOferta EconòmicaOferta EconòmicaOferta Econòmica    
 

5 0,2 5 0 

 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    

 

    
100100100100    

    
75,275,275,275,2    

    
45454545    

 
15151515    

 
Per tal es proposa l’adjudicació a l’empresa AMSA 
( s’Adjunta annex) 
 
AnnexAnnexAnnexAnnex a l’informe referent a les obres del  PROJECTE DE MILLORA DE 
L’ACCESSIBILITAT, SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÓNIQUES I INTEGRACIÓ 
URBANÍSITCA A L’ÀREA D’APARCAMENTS DE LA ZONA POLIESPORTIVA ( 104 PLACES) 
 

1)EMPRESA ADJUDICACIÓ: AMSA  Adreça:  Av. Països Catalans 123   
  
      17820 Banyoles - Girona    

Telf: 972 570 063 - Fax : 972 574 375 
c.e.: amsa@amsa.es  

2) LICITACIÓ I DATES: 
 
Import Licitació:  198.405,17 €    Import Ofertat: 198.000,00 €                 
Diferència: 405,17 €  
 
Termini Obres:    4 mesos    Termini Ofertat: 3,85mesos 
 
3) MILLORES OFERTADES:  
 

• Proposta de contractació de personal a l’atur: 4  
 
• Aportació millores en la informació i comunicació de les obres: 1.612,50 
€ 

 
• Pla d’autocontrol de qualitat  ( 5.700 €) 

 
4) MINIMITZACIÓ IMPACTE: 
 

• - Minimització d’estocs i aplecs de materials 
 

• - Senyalització i comunicació als veïns amb butlletins informatius. 
 

• - Responsable de seguretat i salut.” 
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Vist que aquesta obra es troba inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local, i, per tant, resulta 
d’aplicació el que estableix l’article 9 del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre,  
per quin motiu l’adjudicació del contracte s’ha d’aprovar en el termini de 20 dies 
naturals a comptar des de la data de sol·licitud d’ofertes. 
Atès que resulten d’aplicació l’article 122 en relació a l’article 155.d), art. 162 i 
concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic. 
 
Vist que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència 
per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, plec de 
clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord amb la 
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, correspon a la Junta de Govern 
Local. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDSACORDSACORDSACORDS: 
    
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte de les obres 
del “Projecte de Millora de l’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i 
integració urbanística a l’àrea d’aparcaments de la zona poliesportiva (104 places)”, a 
favor de l’empresa AGUSTI Y MASOLIVER, SA, amb CIF núm. A-17000993 per l’import 
de 198.000,00 euros de pressupost base, més 31.680,00 euros corresponents a 
l’Impost sobre el Valor Afegit (import total de 229.680,00 euros), el qual s’executarà 
d’acord amb el contingut del plec de clàusules administratives particulars, de 
prescripcions tècniques particulars, del projecte aprovat i l’oferta efectuada per 
l’esmentada mercantil, en tant no contradiguin els expressats plecs. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.----    Disposar la despesa màxima de 229.680,00 euros, a càrrec del Fons Estatal 
d’Inversió Local i de la partida 02.452.622 de l’estat de despeses del Pressupost 
municipal vigent per a l’exercici 2009. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----    Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no han resultat 
adjudicataris. 
    
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Notificar i requerir a l’adjudicatari provisional del contracte, perquè presenti, 
dins dels cinc (5) dies hàbils següents al de la data de publicació de l’adjudicació 
provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la documentació 
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social i qualsevol altre document acreditatiu de la seva aptitud per a 
contractar, així com el document que acrediti que ha constituït la garantia definitiva 
per un import del 5% del preu d’adjudicació (exclòs l’IVA). 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina web municipal. 
    
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.---- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis municipals 
que correspongui, als efectes oportuns. 
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I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 
15:40, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària      L’alcalde 
 

    
 


