
 
 

 
  

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 DEL DIA 2 D’ABRIL DE 2019 
 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2019000007  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 2 d’abril de 2019 

Hora d’inici:  19:30 h 

Hora de fi: 20:00 h 

Lloc: sala de juntes 

 

Hi assisteixen:  

Astrid Desset Desset, Alcaldessa 

Josep Casadella Turon, 1r Tinent Alcalde 

Jordi Pibernat Casas, 2n Tinent Alcalde 

 

Amb veu i sense vot: 

Leonor Martinez Lacambra, Interventora 

Sandra Pinos Martinez, Secretària 

 

 

 

Desenvolupament de la sessió.  

 

Una vegada comprovada pel/per la secretari/ària l’existència del “quòrum” que cal, 

perquè pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del 

dia. 

 

 

1.0.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. 

 

Un cop llegida, s'aprova l’acta número 6 de 21 de març de 2019, per unanimitat dels 

assistents. 

 

2.0.- Legislació i informes de secretaria.- Donar compte. 

 

3.0.- Contractació 

 

4.0.- Urbanisme. Llicències. Medi ambient. 

 

5.0.- Assumptes econòmics. 

 

6.0.- Aprovació de la certificació d'obra núm.9 i última de l'actuació número 1 del 

Projecte de Millora del Nucli Antic d'Anglès. (Pla de Barris) 

 



 
 

 
  

Títol: 

Aprovació de la certificació d'obra núm.9 i última de l'actuació número 1 del Projecte 

de Millora del Nucli Antic d'Anglès. (Pla de Barris) 

 

Text: 
Antecedents 

1.- Vist l'expedient de contractació de les obres d’ampliació de voreres del Barri Antic 

(actuació núm. 1)  la societat ARTíFEX INFRAESTRUCTURAS, SL amb NIF 

B65675365, va resultar l’adjudicatària de les obres per un import total de 

341.434,17€ (282.177,00 + 59.257.17€ IVA ). 

2.- Vista la certificació d'obra núm.9 i última de data 15 de febrer de 2019, 

presentada per la mercantil ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SL, amb data 18 de 

febrer de 2019 i RE núm. E2019010507, per un import de 3.812,08€  corresponent 

a les obres realitzades durant el mes de febrer de 2019; i la factura número 01276 

de 18.02.19 pel mateix import.  

3.- Vista la conformitat del director de l'obra Sr. Joaquim Pla Ros, al pagament de la 

certificació, de data 15 de febrer de 2019 

4.- Vist l'informe  tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 21 de març 

de 2019 relatiu a la certificació d’obra núm. 9 i última  i a la factura associada, que 

es transcriu literalment:  

“=Característiques de la certificació: 

 Es constata que la certificació reflecteix correctament l’import d’adjudicació. 

 L’import d’obra certificat és de 3.812,08 €. 

 Els preus unitaris de  les partides coincideix amb el del projecte i preus 

contradictoris aprovats. 

 Les despeses general i el benefici industrial és el 19% previst. 

 Els imports de les partides executades és inferior igual o superior al previst pel 

projecte segons els amidaments que es certifiquen. Les diferències per 

capítols són les següents: 

 



 
 

 
  

CAPÍTOL PEM PROJECTE PEM CERTIFICACIO 9 DIFERÈNCIA

Subcapítol 01.01.11 DEMOLICIONS                                           39.621,58 €             42.075,21 €       2.453,63 € 

Subcapítol 01.01.12 MOVIMENTS DE TERRES                                           39.861,85 €             39.861,85 €                   -   € 

Subcapítol 01.01.13 SANEJAMENT                                           20.705,58 €             20.899,21 €          193,63 € 

Subcapítol 01.01.14 PAVIMENTS                                        209.511,24 € 224.757,92 €            15.246,68 € 

Subcapítol 01.01.15 BAIXA TENSIÓ                                           18.217,07 €               1.077,26 € -  17.139,81 € 

Subcapítol 01.01.16 ENLLUMENAT PÚBLIC                                             3.155,20 €                  217,60 € -     2.937,60 € 

Subcapítol 01.01.17 TELECOMUNICACIONS                                                169,01 €                  126,95 € -          42,06 € 

Subcapítol 01.01.18 AIGUA                                           15.298,35 €               8.587,67 € -     6.710,68 € 

Subcapítol 01.01.19 MOBILIARI URBA                                           17.643,93 €               5.544,12 € -  12.099,81 € 

Subcapítol 01.01.20 CONTROL DE QUALITAT                                             7.587,16 €               7.587,16 €                   -   € 

Subcapítol 01.01.21 SEGURETAT i SALUT                                             7.587,16 €               7.587,16 €                   -   € 

Capítol 01.01 AMPLIACIÓ VORERES                                        379.358,13 €          358.322,11 € -  21.036,02 € 

 PEM ACTA PREUS CONTRADICTORIS 

PREUS CONTRADICTORIS                                        202.328,35 €          202.328,35 €                   -   €  

De l’anàlisi de la certificació es constata que s’exhaureix l’import dels preus 

contradictoris i que s’ha executat la totalitat de les obres originalment definides al 

projecte per un import 21.036,02 € inferior. 

Les partides de seguretat i salut i control de qualitat es mantenen d’acord amb les 

previsions de projecte sense que s’incrementin amb motiu de l’execució de les noves 

partides corresponents a preus contradictoris.  

La certificació està subscrita pel director d’obres Joaquim Pla, arquitecte. En 

conseqüència, s’informa favorablement la certificació núm. 9 i última i la factura 

associada”= 

Fonaments de dret 

1.- L’òrgan competent per la tramitació de l’expedient de la contractació de les obres 

de l’ampliació de les voreres del Barri Antic és la Junta de Govern Local, per 

delegació d’acord de Ple de 30 de maig de 2017. 

2.- Article 232 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del sector públic 

aprovat per la Llei 3/2011, de 14 de novembre. 

Resolució 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent 

ACORD: 

Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm.9 i última de data 15 de febrer  de 2019, 

presentada per la mercantil ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SL, amb data 19 de 



 
 

 
  

febrer de 2019 i RE núm. E2019010507 per un import de 3.812,08€  corresponent a 

les obres realitzades durant el mes de febrer de 2019. 

Segon.- Notificar el present acord a ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL, i donar trasllat 

de l’acord al departament d'intervenció i al departament de subvencions.  

Tercer.- Donar compte del present acord al Ple Municipal, en la primera sessió que es 

celebri.  

 

7.0.- Assumptes de tràmit. 

 

 

8.0.- Assumptes urgents. 

 

 

 

 

L’alcalde/ssa aixeca la sessió, de la qual com a secretari/ària, estenc aquesta acta i 

la certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el/la 

president/a amb mi. 

 

Signat electrònicament, 
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