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ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL CELEBRADA EL 12 D’ABRIL DE 2017 
 

A Talamanca, essent les 18:30 hores del dia 12 d’abril de 2017, es reuneix 
l'Ajuntament en Junta de Govern, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep 
Tarín Canales i l'assistència del senyor Jordi Torres i Touron i la Sra. Maribel 
Casas Sanahuja, assistits tots ells pel Secretari accidental Sr. Eugeni Estopà 
Calvet. 
 
Declarat obert l'acte públic, es va tractar un únic punt: 
 
 
1-. ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “REMODELACIÓ DE LA PLATJA DE LA 
PISCINA MUNICIPAL DE TALAMANCA” 
 
 
El Secretari llegeix la següent proposta que és aprovada per unanimitat 
 
“Antecedents 
  
1. En dates 17 i 21 de març de 2017 es va publicar respectivament en el 
DOGC, en el primer cas, i en el BOPB i el Perfil del Contractant, en el segon, 
l'anunci de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Talamanca adoptat en sessió 
extraordinària de dia 14 de març de 2017, pel qual s’aprovava inicialment la 
memòria valorada de l’obra Remodelació de la platja de la piscina municipal de 
Talamanca així com també l’anunci pel qual, segons acord del mateix Ple,  
s’aprovava i s’exposava públicament el plec de clàusules econòmic-
administratives i jurídiques particulars que regeixen la contractació de l’obra 
“Remodelació de la platja de la piscina municipal de Talamanca, així com la 
licitació d’aquest contracte per procediment obert i tramitació urgent.  
 
2. El dia 5 d’abril de 2017, el secretari de la Mesa va aixecar acta de la 
constitució de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre A i qualificació 
de la documentació administrativa, a la qual s'hi reflecteix l’admissió de la plica 
presentada per l’empresa Transports i Excavacions Ribera, S.A. 
 
3. En data 5 d’abril de 2017 es torna a reunir la Mesa de Contractació per a 
l’obertura del sobre B, amb les proposicions relatives als criteris avaluables 
segons judici de valor, i es comprova que s’aporta la documentació exigida i es 
tramet aquesta als serveis tècnics perquè aquests realitzin l’informe de 
valoració.  
 
4. També en data 5 d’abril de 2017, i després que els serveis tècnics hagin 
pogut redactar l’informe relatiu a l’obertura del sobre B, es torna a reunir la 
Mesa de Contractació per procedir a donar compte de l’informe tècnic, realitzar 
l’obertura del sobre C i, si s’escau, realitzar proposta d’adjudicació.  
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Un cop llegit l’informe tècnic, es procedeix a llegir l’oferta econòmica de la única 
empresa que s’ha presentat a la licitació, i que és de 124.589,17 € (IVA exclòs). 
No considerant que l’oferta presenti valors anormals o desproporcionats, i 
essent d’altra banda la única oferta presentada, la Mesa de Contractació 
acorda, per unanimitat, proposar a l’empresa Transports i Excavacions Ribera, 
S.A. com a adjudicatària de l’obra “Remodelació de la platja de la piscina 
municipal de Talamanca” per un import de 124.589,17 € (IVA no inclòs) més 
26.163,73 € en concepte d’IVA i requerir a l’empresa que presenti la constitució 
de la garantia definitiva segons el plec de clàusules així com el comprovant 
d’haver efectual el pagament dels anuncis de licitació per un import de 515,00 
€. 
 
5. En data 6 d’abril de 2017, mitjançant notificació electrònica amb registre de 
sortida 75/2017, es va requerir al licitador la constitució de la garantia definitiva 
i la documentació assenyalada anteriorment. 
 
6. En data 11 d’abril de 2017 i registre d’entrades núm. 109 el licitador 
Transports i Excavacions Ribera S.A. va presentar la documentació acreditativa 
d’haver constituït la garantia definitiva i realitzat el pagament dels anuncis de la 
licitació. 
 
 
Fonaments de drets 
 
1.- D'acord amb el que disposa 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 , correspon al Ple de la Corporació, o per delegació 
a la Junta de Govern Local, adjudicar aquells contractes d'obres que el seu 
import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, com és el cas. 
 
 
S'acorda el següent: 
 
1. Adjudicar el contracte d'obra “Remodelació de la platja de la piscina 
municipal de Talamanca”, amb núm. d’expedient “Talamanca – Remodelació 
platja piscina” , a l'empresa Transports i Excavacions Ribera, S.A. , amb CIF 
A08576753, i domicili al carrer Bernat Metge, 96-104, de Sabadell (CP 08205), 
per un import de 124.589,17 euros (sense IVA), 150.752,90 euros IVA inclòs. 
 
2. Autoritzar la despesa per a l'exercici 2017 (prorrogat de 2016) per un import 
de 150.752,90 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 342 61903 . 
 
3. D'acord amb l'art. 156 del RDL 3/2011, de 14 de novembre que aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, requerir a l'adjudicatari 
perquè en el termini no superior a quinze (15) dies hàbils, comptadors des de 
l'endemà d'haver-se notificat a l'adjudicatari aquesta adjudicació, formalitzi el 
contracte. 
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4. Formalitzat el contracte s'haurà de presentar pel contractista el Pla de 
Seguretat i Salut de l'Obra ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte 
per a la seva aprovació per l'Ajuntament. Efectuat aquest tràmit es procedirà a 
l'acta de replanteig i inici de l'obra. 
 
5. Publicar el resultat d'aquesta adjudicació al perfil del contractant de 
l'Ajuntament de Talamanca, així com la seva formalització al BOPB i DOGC. 
 
6. 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. 
 
7. Facultar a l’Alcalde per tal de que pugui signar qualsevol document que 
calgui per fer efectius els acords precedents.” 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, es va aixecar la sessió a les 18:40 hores, 
certifico.  
 
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                                  EL SECRETARI ACCTAL. 

 
 
 
 
 

Josep Tarín Canales                                                     Eugeni Estopà Calvet 
 
 
 


