ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 07 d’abril de 2015.
Inici 20,00 hores

Fi 20,15 hores

Assistents: Dolors Rovirola i Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí i Burch, regidor
Josep Bosch i Bardera, regidor
Jordi Ginabreda i Felip, regidor
Àlex Terés i Cordón, regidor
Jaume Ayats i Solà. regidor
Xavier Busquets i Pairó, regidor

Secretari de la corporació
Lluís Boet Serra
_______________________________________________________________
La Sra. Alcaldessa dona la benvinguda i declara vàlida i oberta la sessió,
passant-se tot seguit a tractar els assumptes prèviament fixats en l’ordre del dia
corresponent.
1.- PROPOSTA D’ACORD ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE
DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE CAL SECRETARI COM A MUSEU DE LA
VIDA RURAL I ESPAI D’USOS MÚLTIPLES, I REFORMA DE
L’AJUNTAMENT
DE
VILADEMULS
2A
FASE,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT ORDINARI.
Vist l’expedient de contractació tramitat per a l’adjudicació de les obres
“Projecte de Reforma i Ampliació de Cal Secretari com a Museu de la Vida
Rural i Espai d’Usos Múltiples, i Reforma de l’Ajuntament de Vilademuls 2ª
Fase”.
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles
109, 110 i 138 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(endavant TRLCSP), i 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que la licitació del contracte s’ha realitzat conforme a allò previst a l’article
142 TRLCSP.
Vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació a l’empresa TEYCO,
que ha obtingut 82,28 punts.

El Ple, per majoria absoluta, amb l’abstenció dels regidors de Junts Per
Vilademuls, acorda:
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte d’obres per a la construcció del Projecte de
reforma i ampliació de Cal Secretari com a museu de la vida rural i espai d’usos
múltiples, i reforma de l’Ajuntament de Vilademuls 2a fase, a l’empresa
TEYCO, per import de 451.278,12€, (Quatre-cents cinquanta-un mil dos cents
setanta-vuit euros amb dotze cèntims), més IVA.
SEGON.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels
quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de
l’adjudicació als licitadors i candidats en la forma prevista a l’article 151.4
TRLCSP, comparegui davant la secretaria general de l’ajuntament per tal de
formalitzar el contracte en document administratiu.
Si no es formalitzés el contracte en el termini establert, per causa imputable al
contractista, l’Ajuntament podrà acordar la incautació sobre la garantia
definitiva de l’import de la garantia provisional que, si escau, s’hagués exigit.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària i a la resta d’empreses
licitadores, per al seu coneixement i efectes.
QUART.- Disposar la publicació del present acord al BOP de Girona i al Perfil
del Contractant de l’Ajuntament de Vilademuls.
CINQUÈ.- Facultar l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que
calgui per fer efectius els acords precedents.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són un quart de nou del vespre, la
Sra. Alcaldessa aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la Corporació,
n’estenc la present acta.

