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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 
3 DE JULIOL A LES 21.30 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 06/2017 
Data: 3 de juliol de 2017 
Horari: 21.30 hores 
Lloc: Ajuntament de Vilanova de Sau 
 
Assistents 
 
Alcalde: 
Joan Riera Comellas 
 
Regidors: 
Maria Milagros Martínez Adan 
Ivette Font Font 
Carles Orra Boix 
Pilar Sancho Orra 
 
Disculpen la seva absència: 
Sandra Blanch Vila 
Èric Vilamitjana Freixa 
 
Secretari-Interventor accidental: 
Jordi Gros Roca 
 
Ordre del dia 
 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER  LA CONSTRUCCIÓ D’UNA 
MINIROTONDA A LA CRUÏLLA DE LA N-141D I URBANITZACIÓ DEL PASSEIG J. 
VERDAGUER A VILANOVA DE SAU. 
 
El Ple de la Corporació de data 6 de març de 2017 va aprovar l’expedient i els Plecs 
de Clàusules Administratives per a l’adjudicació de l’obra consistent en la construcció 
d’una minirotonda a la cruïlla de la N-141d i urbanització del Passeig J. Verdaguer, pel 
procediment obert, oferta més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació. 
 

L’Ajuntament en data 10 de març de 2017 va publicar l’anunci de licitació en el Butlletí 
Oficial de la Província  de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en 
el Perfil del contractant de l'òrgan de contractació, a fi que els interessats presentessin 
les seves proposicions. 

 
Durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l'expedient i en 
data 12 de juny de 2017, l'òrgan de contractació va declarar com a oferta més 
favorable l'emesa per l'empresa M i J Gruas, S.A. 
 
Es va requerir al licitador que va presentar l'oferta més avantatjosa perquè presentés 
la documentació justificativa a què fan referència els articles 146.1 i 151.2 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com justificació de la constitució 
de la garantia definitiva i, a més, que disposa dels mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte. 
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Atès que amb data  21 de juny de 2017, el licitador M i J Gruas, S.A, constituir garantia 
definitiva per import de 14.113,91 euros i va presentar els documents justificatius 
exigits. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de 
conformitat amb l' establert en l'article 151.4 i la Disposició Addicional Segona del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, per tot el Ple acorda per unanimitat dels membres 
assistents, els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Adjudicar a l'empresa M i J Gruas, S.A, el contracte d’execució d'obra 
consistent  en la construcció d’una minirotonda a la cruïlla de la N-141d i urbanització 
del Passeig J. Verdaguer, per procediment obert, oferta més avantatjosa, amb 
diversos criteris d'adjudicació, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de data 12 de juny de 
2017  i publicada en el Butlletí Oficial de la Província  de Barcelona i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 2017 i en el Perfil del contractant. 
 
SEGON. Disposar la despesa a càrrec de la aplicació pressupostària 1532 61900 del 
pressupost vigent de despeses. 
 
TERCER. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. 
  
QUART. Notificar a l'empresa M i J Gruas, S.A, adjudicatari del contracte, el present 
acord i citar-lo per a la signatura del contracte. 
 
CINQUÈ. Formalitzat el contracte s’haurà de presentar pel contractista el Pla de 
Seguretat i Salut de l’ Obra ajustat a l’ Estudi Bàsic de Seguretat del Projecte per la 
seva aprovació per l’ Ajuntament previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut  i 
la seva posterior comunicació a l’ autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà 
a l’acta de replanteig i inici de l’ obra. 
 
SISÈ. Publicar la formalització del contracte d'obres en el Perfil de contractant, i 
publicar  anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
SETÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del 
Sector Públic, de conformitat amb el disposat en l'article 333.3 del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-una hores i trenta-cinc 
minuts, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari accidental, estenc aquesta 
acta. 
 
        Vist i plau 
El Secretari accidental      L’Alcalde 
 
 
 
 
Jordi Gros Roca      Joan Riera Comellas 
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