NÚM 08/09
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT
EN DATA 4 D’AGOST DE 2009
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el dia quatre d’agost de 2009, prèvia convocatòria realitzada en legal forma a tots els
Regidors, es constitueix el Ple extraordinari de l'Ajuntament de Castellolí, sota la
Presidència de l’Alcalde en funcions Sr. Xavier Brugués i Brugués i amb l'assistència
dels Regidors Sr. Josep Centellas, Sr. Vicenç Jorba, i Sr. Josep Jorba. Excusa la seva
assistència la Sra. Montserrat Costa, Sr. Joel Jorba i Sr. Jesús Brugués Assistint hi la
Secretària que estén la present.
Constatada l'assistència dels Regidors descrita ut supra i l'existència del quòrum
necessari, l' Alcalde obra la sessió quan són les vint hores i trenta minuts. Procedint-se
per la Secretària a la lectura dels assumptes que composen l'ordre del dia, a fi de ser
discutits en aquesta sessió.
PRIMER.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DEL
SERVEI DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
Vist que mitjançant acord de Ple de data 22 de juny de 2009 es va aprovar el Plec de
Clàusules Administratives per a l’adjudicació de la gestió del servei públic de llar
d’infants mitjançant la modalitat de concessió, per procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa i tràmit d’urgència. Així mateix es va procedir a obrir
la convocatòria per contractar el servei esmentat.

Vist que amb data 25 de juny de 2009 es va publicar anunci de licitació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona núm. 151, en el diari l’enllaç de data 25 de juny, en
el diari la Veu de data 26 de juny, en el tauler d’anuncis de la Corporació i en el Perfil
de contractant de l’òrgan de contractació, a fi que els interessats presentessin les
seves proposicions.
Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten a l’expedient.
Vist que amb data 14 de juliol de 2009 es va constituir la Mesa de contractació, òrgan
competent per a la valoració de les proposicions, i aquesta va realitzar proposta
d’adjudicació a favor de l’empresa AZIMUT PROJECTES SL.
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Vist que amb data 14 de juliol, l’òrgan de contractació va adjudicar provisionalment el
contracte de gestió del servei públic de llar d’infants mitjançant la modalitat de
concessió a l’empresa AZIMUT PROJECTES SL

pel cànon de 97.799,04 euros iva

inclòs.
Vist que amb data 16 de juliol de 2009 per registre d’entrada, l’empresa TALLER
INCREMENTO VENTAS SLU va presentar un escrit d’al·legacions a l’esmentada
adjudicació, manifestant la seva disconformitat en la valoració de les pliques
presentades.

Vist que l’adjudicació provisional es va notificar a tots els licitadors i es va publicar al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 174 de data 22 de juliol de 2009 i en
el

Perfil

de

contractant

de

l’òrgan

de

contractació.

Vist que així mateix, l’adjudicació provisional es va notificar a l’adjudicatari AZIMUT
PROJECTES SL, requerint-lo que constituís la garantia definitiva.
Vist que amb data 28 de juliol de 2009, l’adjudicatari AZIMUT PROJECTES SL, va
constituir garantia definitiva per import de 3.911,96€ euros.
Ates que en data 24 de juliol de 2009 es notifica l’acord d’adjudicació provisional
acompanyat de l’acta d’obertura de plicas i l’acta de valoració de les mateixes.

El ple de l’Ajuntament Acorda:
PRIMER. Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de gestió del servei
públic de llar d’infants mitjançant la modalitat de concessió, per procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, i tràmit d’urgència, aprovada per acord del Ple
de l’Ajuntament de data 14 de juliol de 2009 i publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona núm. 174 de data 22 de juliol de 2009 i en el Perfil de
contractant.
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SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 422. 489.05 del pressupost
vigent de despeses.
TERCER. Notificar l’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional als licitadors que
no han resultat adjudicataris.
QUART. Notificar a AZIMUT PROJECTES SL, adjudicatari del contracte, l’elevació a
definitiva de l’adjudicació provisional, i citar-lo per a la firma del contracte en el dia i
hora que se li indicarà.
CINQUÈ. Publicar l’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional del contracte de
gestió del servei públic de llar d’infants mitjançant la modalitat de concessió i tràmit
d’urgència,

en

el

Perfil

de

contractant.

SISÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb el disposat a l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió
essent les vint hores i quaranta-cinc minuts del dia de la data. En dono fe. La
Secretària.
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