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RAQUEL COSTA IGLESIAS, Secretària-Interventora de l´Ajuntament de la Baronal 
Vila de Sant Joan de les Abadesses (Girona)  
 
CERTIFICA: Que mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada en data 18 de març de 2009, es va aprovar per unanimitat dels seus 
membres, entre d´altres, els següents ACORDS:  
 
“11.- APROVACIÓ ADJUDICACIÓ DEFINITIVA OBRES SOTERR AMENT LÍNIA 
ELÈCTRICA I CANALITZACIÓ TORRENT A LA COROMINA DEL BAC”   
 
Atès que mitjançant Decret d´Alcaldia de data 16 de gener de 2009, es va iniciar el 
procediment d´adjudicació d´un contracte d´obres pel soterrament d’una línia elèctrica i 
la canalització d´un torrent a la Coromina del Bac.  
 
Atès que en data 14 de gener de 2009 es va emetre informe d’Intervenció sobre el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del 
pressupost vigent. 
 
Atès que en data 14 de gener de 2009 es va emetre Informe de Secretaria sobre la 
Legislació aplicable i el procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i 
adjudicar el contracte. 

 
Atès que mitjançant Decret d´Alcaldia de data 16 de gener de 2009 es va aprovar 
iniciar l´expedient per a l´adjudicació de les obres de soterrament d’una línia elèctrica i 
la canalització d´un torrent a la Coromina del Bac i, mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local de data 19 de gener de 2009, es va aprovar els Plecs de Clàusules 
Administratives per a l’adjudicació de les obres esmentades obres, mitjançant 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 
d’adjudicació i tramitació urgent. 
 
Atès que en data 2 de febrer de 2009 es va publicar anunci de licitació per termini de 
tretze dies en el Butlletí Oficial de la Província de Girona  i en el Perfil de contractant 
de l’òrgan de contractació, per tal que els interessats presentin les seves 
proposicions. 
 
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en 
l’expedient. 
 
Atès que en data 2 de març de 2009  es va constituir la Mesa de contractació, i 
aquesta, després de la recepció de l’informe de valoració tècnica, va realitzar proposta 
d’adjudicació a favor de l’empresa Josep Vilanova, S.A, examinada la documentació 
que l’acompanya i d’acord amb aquesta i de conformitat amb el que estableix l’article 
135.3 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Cal tenir en compte que l’expedient de contractació el tramita l’Ajuntament amb càrrec 
al finançament que li hagi atribuït el Fons Estatal d´Inversió Local.  La resolució de 
l’autorització del finançament del projecte servirà d’acreditació als efectes previstos en  
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l’article 93 apartats 3 i 5, de la Llei de Contractes del Sector Públic, de l’existència i 
disponibilitat de crèdit per a l’execució de les obres. 
 
 
Atès que en data 4 de març de 2009, la Junta de Govern Local va adjudicar 
provisionalment a favor de Josep Vilanova, S.A  el contracte d’obres esmentat 
anteriorment, pel preu de 534.297,59 euros i 85.487,61 euros d’IVA. 
 
Atès que en data 5 de març de 2009, l’adjudicació provisional es va notificar a tots els 
licitadors i es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de  Girona  nº 52  de data 
17 de març de 2009  i en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació.  
 
Atès que també s’ha procedit a notificar  l’adjudicació provisional a l’adjudicatari Josep 
Vilanova, S.A, tot requerint-lo per presentar la documentació justificativa d’estar al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
i la constitució de la garantia definitiva. 
 
Atès que en data 11 de març de 2009, l’adjudicatari Josep Vilanova, S.A, va constituir 
la garantia definitiva per import de 26.714,88 euros i va presentar els documents 
justificatius exigits. 
 

Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de 
conformitat amb allò que estableix l’article 135.4 i en la Disposició Addicional Segona 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat de tots els seus membres ha adoptat, entre 
d’altres, els següents  
 
ACORDS:  
 
PRIMER.- ELEVAR A DEFINITIVA l’adjudicació provisional del contracte d’obres de 
soterrament d’una línia elèctrica i la canalització d’un torrent a la Coromina del Bac, 
mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 
d’adjudicació i tramitació urgent, aprovada mitjançant acord adoptat per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada en data 4 de març de 2009 i publicada en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona nº 52 de data 17 de març de 2009 i en el Perfil de 
contractant. 
 
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec al finançament atribuït pel Fons Estatal 
d’Inversió Local i a la partida pressupostària número 01.432.6010408.  
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat 
adjudicataris i autoritzar la devolució de la garantia provisional per aquests prestada. 
 
QUART.- Notificar a Josep Vilanova, actuant en nom i representació de Josep 
Vilanova, S.A, adjudicatari del contracte, el present acord i citar-lo per a la signatura 
del contracte que tindrà lloc a l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, el dia 25 
de març de 2009, a les 17:00 hores. 
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CINQUÈ.- Publicar l’adjudicació definitiva del contracte d’obres de soterrament d’una 
línia elèctrica i canalització d’un torrent a la Coromina del Bac en el Perfil de 
contractant i publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona en el 
termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de la present acord.  

 
SISÈ.- Formalitzat el contracte el contractista ha de presentar 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 amb informe previ del Coordinador de Seguretat i Salut o 
Director Facultatiu de les Obres, i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral. 
Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’acta de replantejament i inici de l’obra. 
  
SETÈ.- Presentar per via electrònica i a través de la pàgina www.map.es, un certificat 
del Secretari de l’Ajuntament amb la conformitat de l’Alcalde, en què constin les dades 
de l’adjudicació, data en que es va produir, identitat de l’empresa adjudicatària, import 
pel qual s’adjudica el contracte, nombre de persones a ocupar per les empreses 
adjudicatàries i l’acreditació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
VUITÈ.- En el termini de 15 dies naturals des de la notificació de l’adjudicació definitiva 
el contractista ha de presentar el Pla de Seguretat i Salut de l’Obra ajustat a l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte, en què s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en aquests. En aquest Pla s’inclouran, si 
s’escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el Contractista 
proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució del 
nivell de protecció previst en l’Estudi. 

 
El Pla serà informat per l’Òrgan en el termini de cinc dies naturals sobre la procedència 
de la seva aprovació. En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut en el treball serà d’un mes des de la signatura del contracte. 

 
NOVÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del 
Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic “.  
 
 
I perquè així consti i als efectes oportuns, expedeixo el present certificat d’ordre, fent 
reserva de l’aprovació de l’acta corresponent i amb el vistiplau de l’alcalde.  
 
 
Sant Joan de les Abadesses, 19 de març de 2009.  
 
 
       Vist-i-plau 
       L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ramon Roqué i Riu 


