ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 9 DE MARÇ DE 2009.

DEL

PLE

MUNICIPAL

A la vila de la Jonquera, a nou de març de dos mil nou. Prèvia convocatòria es
reuneixen a la sala de sessions de la casa consistorial els srs. regidors, el nom
dels quals es relaciona a continuació, presidits per l’Alcalde-President de la
Corporació, sr. JORDI CABEZAS i LLOBET, a l’objecte de celebrar sessió
extraordinària, en primera convocatòria.
REGIDORS ASSISTENTS: sr. Josep M. Serra Vila.- sra. Sònia Martínez Juli.sr. Miquel Guri Boixader.- sra. Raquel Fiol López.- sr. Jaume Domènech
Domènech.- sr. Jaume Ricart Garayoa.- sr. Ramon Boix Viarnés.- sra. Marta
Collell Cullell.- sr. Sergio Aznar Marín. sr. Manuel Ángel M. Botana Penela
ACTUA DE SECRETÀRIA: la que ho és de la corporació Sra. Maria Dolors
Turu Santigosa.
Vist que els reunits formen el quòrum necessari per a la vàlida celebració de la
sessió, segons disposa l’art. 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, el sr. president
declarà oberta la sessió essent les 20:30 hores, entrant-se tot seguit a l’estudi
dels punts que formen part de l’ordre del dia.

1.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONCURS CONVOCAT PER A
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LES
ALZINES.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“ Per acord de l’Ajuntament Ple del dia 18 de desembre de 2008, es va
convocar procediment negociat amb publicitat per tal d’adjudicar l’obra
d’urbanització del carrer Alzines de la Jonquera, amb un pressupost d’execució
de 669.787,27 euros, IVA exclòs.
Atès que durant el termini de presentació de proposicions obert a l’efecte
mitjançant anunci al perfil del contractant del dia 22 de gener de 2009 i al
DOGC núm. 5299 de 19/1/2009 , es van presentar els següents licitadors:
1. “Argon Informàtica, SA”, que presenta oferta de 622.405,00 €, IVA
exclòs, un termini d’execució de 9,5 mesos, un termini de garantia de 18
mesos, així com una proposta de millores valorades econòmicament i
que consten a l’expedient.

2. “Construccions Fusté, SA”, que presenta oferta de 632.948,97 €, IVA
exclòs, un termini d’execució de 9 mesos, un termini de garantia de 12
mesos, així com una proposta de millores que consten a l’expedient.
3. “Xavier Alsina, SA”, que presenta oferta de 541.255,09 €, IVA exclòs, un
termini d’execució de 9 mesos, un termini de garantia de 24 mesos, així
com una proposta de millores que consten a l’expedient.
4. “Agustí y Masoliver, SA”, que presenta oferta de 569.319,18 €, IVA
exclòs, un termini d’execució de 9 mesos, un termini de garantia de 12
mesos, així com una proposta de millores que consten a l’expedient.
5. “Servià Cantó, SA”, que presenta oferta de 588.809,99 €, IVA exclòs, un
termini d’execució de 6 mesos, un termini de garantia de 24 mesos, així
com una proposta de millores que consten a l’expedient.
6. “Rubau Tarrés, SAU”, que presenta oferta de 637.570,62 €, IVA exclòs,
un termini d’execució de 10,5 mesos, un termini de garantia de 24
mesos, sense que es proposin millores.
Atès que la Mesa de Contractació, en reunió del dia 5 de març de 2009,
formula proposta d’adjudicació provisional a favor de l’oferta presentada per
l’empresa “Xavier Alsina, SA”, per considerar-la l’oferta econòmicament més
avantatjosa en el seu conjunt, amb fonament en les valoracions que consten a
l’expedient, efectuades per la Mesa d’acord amb aspectes econòmics i tècnics
establerts en el plec de clàusules administratives particulars.
Vist el que estableixen els articles 83, 135 i la Disposició Addicional Segona de
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, per la present
proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Adjudicar provisionalment per procediment negociat amb publicitat a
l’empresa “Xavier Alsina, SA”, el contracte d’obres d’urbanització del carrer
Alzines de la Jonquera, per un import de 541.255,09 €, IVA exclòs.
Segon.- Donar publicitat a la present adjudicació provisional mitjançant la
inserció de l’anunci al perfil del contractant de l’ajuntament de la Jonquera i al
tauler d’anuncis municipal.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària “Xavier Alsina
SA”, concedint-li un termini de 15 dies hàbils comptats des de la publicació de
l’anunci d’adjudicació en el perfil del contractant per a què aporti la següent
documentació:
a) Documentació que acrediti la disposició efectiva dels mitjans tècnics,
humans i materials destinats a l’obra, així com els que són objecte de
subcontractació.
b) Garantia definitiva per import de 27.062,75 €.

Quart.- Notificar la present resolució a la resta de licitadors no adjudicataris per
al seu coneixement i als efectes oportuns.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú . L’alcalde.”
Demana la paraula el sr. Domènech per fer un seguit de comentaris al
respecte:
1.- El grup polític d’ERC veu bé l’execució del dit projecte així com qualsevol
altre que suposi l’arranjament dels carrers del poble.
2.- Li sembla molt positiu el fet que l’empresa que resulta adjudicatària hagi
manifestat que pensa subcontractar a una empresa de la Jonquera.
3.- Estan d’acord amb els criteris que ha emprat la mesa de contractació per a
decidir l’adjudicació de l’obra.
4.- El projecte concret que s’executarà no l’acaben de veure bé i, a més a més,
el seu grup és de l’opinió que s’havia d’haver redactat un projecte global
d’arranjament dels carrers del nucli antic, incloent el carrer Llatzaret i la zona de
Carmanxel, i anant-lo executant per fases.
5.- Com sigui que hi ha hagut una baixa important i l’obra en qüestió es
finançava totalment amb l’operació de préstec a llarg termini que es va
formalitzar l’any passat, suggereix que l’import no utilitzat es destini a amortitzar
anticipadament la part corresponent del capital.
Es consulta a la secretària que subscriu si això es pot fer, responent aquesta
que sí.
Demana la paraula el sr. Botana dient que està d’acord amb el suggeriment
que acaba de fer el sr. Domènech.
Intervé el sr. alcalde dient que s’està acabant de tancar la liquidació de
l’exercici 2008, la qual probablement donarà un romanent de tresoreria negatiu.
Digué que, en contrapartida, hi ha romanent de tresoreria per a despeses amb
finançament afectat, és a dir, que quedaven diners provinents del préstec o de
la venda de parcel·les de l’any anterior pendents d’utilitzar i que havia parlat
amb la secretària de no utilitzar-los i amortitzar capital del préstec. Digué que hi
està d’acord però que cal aprovar prèviament la liquidació del pressupost i
estudiar bé què es vol fer. Apuntà que potser es podria fer alguna cosa com el
pont de Prat d’en Malagrava, per exemple.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el
resultat de la mateixa el següent:

A favor:
6
En contra: cap
Abstencions: 5, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix, Cullell, del grup
municipal d’ERC i del sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.
I sense més punts a l’ordre del dia, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les
20:45 hores, de tot el que com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

