Montserrat Caballé Palau, Secretària Interventora acctal. de l’Ajuntament de La Riera
de Gaià, comarca del Tarragonès
CERTIFICO
Que en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 8 de març de 2022, ha
adoptat entre d’altres el següent ACORD:
“2- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’ADJUDICACIÓ DESERTA EN
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE CONSTRUCTIU DE PISCINES I EDIFICI DE
SERVEIS A LA ZONA ESPORTIVA DE LA RIERA DE GAIÀ” I INICI DE NOU PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ.
En data 11 de novembre de 2021 en sessió ordinària de la Junta de Govern Local es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert ordinari per
l’execució de les obres contemplades en el projecte constructiu “PROJECTE
CONSTRUCTIU DE PISCINES I EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA ESPORTIVA DE LA RIERA DE
GAIÀ”, juntament amb el Plec de Clàusules Administratives i plec de prescripcions
tècniques.

Que el contracte d’obres per l’execució “ Projecte constructiu de piscines i edifici de
serveis a la zona esportiva de la Riera de Gaià” , es va adjudicar per un import de pel
preu de 486.900€ + 102.249 € (21 %IVA), sent un total de 589.149 €, com a preu ofert
, a aplicar per l’empresa adjudicatària per a l’execució del contracte.
Que l’adjudicatària en data 1 de febrer de 2022 i registre d’entrada electrònic número
29 presenta sol·licitud per practicar la retenció en el preu del contracte com mitja de
constitució de garantia definitiva sobre l’import de les certificacions d’acord amb
l’article 108 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (d’ara
endavant LCSP)
L’import d’aquesta garantia és de 24.345€, equivalent al 5% de l’import d’adjudicació
del contracte.
En la sessió de la Junta de Govern de data 8 de febrer de 2022 es va adjudicar l’obra i
en data 9 de febrer de 2022 i registre de sortida 2022-S-RE-28 es va enviar la
notificació de l’adjudicació a GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL.
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Que en la sessió de 8 de febrer de 2022 de la Junta de Govern Local es va acordar
adjudicar el contracte d’obres a GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL amb CIF
B36495604.

D’acord amb la clàusula vintena del Plec de Clàusules administratives Particulars s’ha
de formalitzar el contracte dins del termini de 15 dies hàbils a partir de la notificació de
l’adjudicació. En data 21 de febrer de 2022 es va enviar el document signat per part de
l’Alcaldia i el termini acabava el 2 de març de 2022.
L’empresa adjudicatària no ha formalitzat el contracte en el termini atorgat.
D’acord amb l’article 153.4 de la LCSP i amb la clàusula vintena del Plec de Clàusules
Administratives Particulars quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi
formalitzat el contracte dins del termini indicat, se li ha d’exigir l’import del 3 per cent
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que s’ha de fer
efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït, sense perjudicis
del que estableix la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 71 de la LCSP.
D’acord amb l’apartat 2 lletra b) de l’article 71 de la LCSP és una circumstància que
impedeix als empresaris contractar haver deixat de formalitzar el contracte, que ha
estat adjudicat a favor seu en el termini establert.

Dins el Pla d'Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona, s’ha concedit una
subvenció a l’Ajuntament de la Riera de Gaià per les obres objecte de la licitació , amb
un import concedit dins el PAM 2021 de 333.035,37 €, i a més es disposa d’un
romanent del PAM 2018 per un import de 37.026,04 €, pel que l’import total
cofinançat pel PAM de la Diputació de Tarragona és de 370.061,41.
D’acord amb l’article 14.2 de les Bases Reguladores del PAM 2020-23 de la Diputació
de Tarragona les obres incloses en el PAM 2021 han d’estar executades fins el 30 de
juny de 2022 amb una ampliació del termini màxim del 30 de setembre de 2022. El
termini per l’execució del projecte és d’un màxim de 26 setmanes conseqüentment
s’han d’iniciar les obres com a màxim a principis d’abril de 2022.
Es proposa
Primer.- Donar per DESISTIT en el procediment obert per l’adjudicació de les obres
“PROJECTE CONSTRUCTIU DE PISCINES I EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA ESPORTIVA DE
LA RIERA DE GAIÀ” a l’empresa GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL justificat en
el seu incompliment alhora de formalitzar el contracte d’acord amb el descrit en els
antecedents anteriors.
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D’acord amb el mateix articulat en el cas de no formalitzar el contracte s’ha
d’adjudicar al licitador següent per l’ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes. En aquest procediment licitatori no s’ha presentat cap més empresa i
conseqüentment ha quedat desert.

Segon.- DECLARAR deserta l’adjudicació per l’execució de les obres del “PROJECTE
CONSTRUCTIU DE PISCINES I EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA ESPORTIVA DE LA RIERA DE
GAIÀ” .
Tercer.- DECLARAR la urgència per la contractació de les obres “PROJECTE
CONSTRUCTIU DE PISCINES I EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA ESPORTIVA DE LA RIERA DE
GAIÀ” atès que és una obra que depèn del finançament del PAM i els terminis que s’hi
estableixen descrits en el cos d’aquesta resolució .
Quart.- Notificar la present resolució a GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL i
publicar en el perfil del contractant.
S’aprova per unanimitat.”

Document signat electrònicament al marge
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I perquè consti als efectes que correspongui, signo i lliuro la present certificació de
l’esborrany de l’acta redactat, i a reserva de la seva aprovació de conformitat amb el
que ve disposat a l’art. 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, d’ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, en Jaume Casas
i Sordé, a La Riera de Gaià a data de la signatura electrònica.

