GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, S.A.

Expedient 732/2020

NOTIFICACIÓ
Per la present se li notifica pel seu coneixement i als efectes oportuns l’acord adoptat pel Ple de
l’Ajuntament en Sessió Ordinària de data 15 de febrer de 2021 ,en relació al primer punt de
l’ordre del dia, amb el següent tenor literal:
“PRIMERA.- Adjudicar l’obra d’urbanització dels carrers Guillem de Claramunt, Tros de
Beltrán i Avinguda Josep Solé i Barberà
Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació de l’obra d’obra d’urbanització dels carrers
Guillem de Claramunt, Tros de Beltran i avinguda Josep Solé i Barberà (Exp. 732/2020).

EMPRESA

PREU SENSE IVA I RESTA
D’OFERTA

PUNTUACIÓ TOTAL

VORACYS, S.L.

476.000,00 €/ 2PA/ RTE

100,00

GESTIÓN INGENIERIA Y
CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA, S.A.

503.106,50 €/ 2PA/ RTE

95,69

TECNOLOGÍA DE FIRMES,
S.A.

504.880,00 € / 2 TA / RTE

95,42

COVAN OBRES
PÚBLIQUES,S.L.

512.831,55 € / 2 TA / RTE

94,25

RIGEL OVER, S.L

522.171,44 € / 2 TA / RTE

92,93

EDIFICACIONS I
REPARACIONS TARRACO,
S.L.

542.311,93 € / 2 TA / RTE

90,22

INFRAESTRUCTURAS
TRADE S.L.

543.478,86 € / 2 TA / RTE

90,07
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Vist que en data 11 de gener del 2021 es va realitzar l’obertura del sobre digital, de la licitació
electrònica de l’obra d’obra d’urbanització dels carrers Guillem de Claramunt, Tros de Beltran i
avinguda Josep Solé i Barberà amb el següent resultat, segons consta en l’acta de la Mesa de
contractació amb el següent resultat, segons consta en l’acta de la Mesa de contractació:

544.568,54 € / 2 TA / RTE

89,93

GARCIA RIERA, S.L.

553.495,28 € / 2 TA / RTE

88,80

ISEOVA, S.L.

555.737,00 € / 2 TA / RTE

88,52

M.I.J.GRUAS, S.A.

561.049,98 € / 2 TA / RTE

87,87

AUXILIAR DE FIRMES Y
CARRETERAS, S.A.U.

569.030,70 € / 2 TA / RTE

86,92

SERVIDEL, S.L.U.

577.399,91 € / 2 TA / RTE

85,95

UTE SOREA-PREXTA

577.760,29 € / 2 TA / RTE

85,91

ROMÀ
INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS, S.A.U.

579.234,05 € / 2 TA / RTE

85,74

ACSA, OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS,
S.A.U.

579.710,78 € / 2 TA / RTE

85,69

COASA

593.331,80 € / 2 TA / RTE

84,18

EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS,
S.A.

616.785,25 € / 2 TA / RTE

81,74

CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS JIMARAN,
S.L.

622.605,14 / 3 TA / RTE

81,16

GILABERT MIRÓ, S.A.

622.276,49 € / 1 TA / RTE

76,19

ARTÍFEX
INFRAESTRUCTURAS,
S.L.

600.535,00 € / 0 TA / RTE

73,41

D’acord amb el que s’estableix a l’article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de
les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, es va
comprovar si alguna de les ofertes ha incorregut en presumpció d’anormalitat.
Es va calcular la mitjana de les ofertes i resultà que l’empresa VORACYS, SL estava incursa en
presumpció d’anormalitat, per la qual cosa els membres de la mesa van acordar, seguint el
procediment assenyalat a l’article 149.4 de la LCSP, demanar a VORACYS, SL la justificació dels
preus oferts, desglossant raonadament els preus o qualsevol altre paràmetre sobre la base del
qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta.
Així, per Resolució d’Alcaldia núm. 6/2021 de data 12 de gener de 2021 es va requerir a
VORACYS, SL per a que en un termini de 7 dies hàbils justifiqués i desglossés raonadament els
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COBRA INSTALACIONES
Y SERVICIOS, S.A.

preus oferts o qualsevol altre paràmetre que consideri adequat per a la justificació de l’oferta
presentada.
En data 18 de gener de 2021 l’empresa VORACYS, SL , l’Ajuntament de la Secuita va rebre un
escrit de VORACYS, SL en el qual indicaven que NO justificarien la seva oferta, desistint de
formar part de la licitació.
Per tant, per Resolució d’alcaldia 18/2021, de data 19 de gener de 2021, es va declarar exclosa
de la licitació l’oferta presentada per l’empresa VORACYS, SL, quedant com a proposada per a
l’adjudicació la següent empresa amb millor puntuació que és GESTION INGENIERIA Y
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, S.A.

Vist l’informe de secretaria-intervenció en el que consta que efectivament l’empresa GESTION
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, S.A. ha constituït en data 22 de gener de
2021 la preceptiva garantia definitiva a favor de l’Ajuntament de la Secuita mitjançant aval
bancari de l’entitat Bankinter, S.A. per l’import de 25.155,32 € (VINT-I-CINC MIL CENT
CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA DOS CÈNTIMS) en concepte de GARANTIA DEFINITIVA
per a l’adjudicació del contracte d’obra d’urbanització dels Carrers Guillem de Claramunt, Tros
de Beltran i Avinguda Josep Solé i Barberà. Aquest aval ha estat inscrit en el Registre especial
d’avals amb el número 0481285 de Bankinter, S.A. El document acreditatiu de la constitució
del referit aval bancari s’ha depositat a l’Ajuntament de la Secuita en data 29 de gener del
2021. També ha acreditat estar al corrent de pagament amb l’Agència Tributària i amb la
Seguretat Social. Per tant, s’informa favorablement l’adjudicació del contracte d’obra
d’urbanització dels Carrers Guillem de Claramunt, Tros de Beltran i Avinguda Josep Solé i
Barberà a l’empresa GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, S.A.
Atès que el Ple és l’òrgan de contractació d’acord amb la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
El Ple, per majoria absoluta, amb el vot favorable de tots els membres de la corporació
presents (8 de 9) ACORDA:
PRIMER.- Ratificar l’exclusió de l’empresa VORACYS, SL per falta de justificació de la seva
oferta.
SEGON.- Adjudicar el contracte de l’obra d’obra d’urbanització dels carrers Guillem de
Claramunt, Tros de Beltran i avinguda Josep Solé i Barberà a l’empresa GESTIÓN INGENIERIA Y
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I atès que prèviament a l’adjudicació del contracte s’ha de constituir la preceptiva fiança
definitiva , d’acord amb l’ art. 150 LCSP; i segons l’Art. 107 LCSP i clàusula 2.12 del Plec de
clàusules administratives aquesta garantia definitiva consistirà en un 5% del preu final ofertat
exclòs l’impost sobre valor afegit, en conseqüència per Resolució 18/2021 es va requerir a
l’empresa GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, S.A. la constitució
de la referida garantia i la certificació actual d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència
Tributària i amb la Seguretat Social. En data 29-1- 2021 R.E 156/2021 l’empresa GESTION
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, S.A. va presentar la documentació
requerida per a l’adjudicació de l’obra d’urbanització dels carrers Guillem de Claramunt, Tros de
Beltran i avinguda Josep Solé i Barberà.

CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, S.A. pel preu de CINC-CENTS TRES MIL CENT SIS
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (503.106,50) IVA exclòs i SIS-CENTS VUIT MIL SET-CENTS
CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (608.758,89 IVA inclòs.
TERCER.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària partida 2020.1530.60900
: Urbanització sector les Creus per l’import de 560.000 € . Per la resta de l’import del preu,
reafirmar l’acord del Ple de compromís de consignació pressupostària i compromís ferm
d’aprovació de despeses per a l’exercici 2021.
QUART.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors.
CINQUÈ.- Requerir a l’adjudicatari per a la formalització del contracte administratiu dins del
termini establert en la Clàusula 2.14 del Plec de Clàusules administratives Particulars.
SISÈ.- Facultar al Sr. Alcalde per a signar els documents que siguin procedents per a fer efectius
aquests acords.
SETÈ.- Publicar l’adjudicació del contracte en el Perfil de contractant.
VUITÈ.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa es pot interposar, alternativament amb
caràcter potestatiu recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’acord amb el que
disposen els art. 123 i 124 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre , del Procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’art 46 de la Llei 29/1998 de 13 juliol,
de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs
que consideri convenient.

En la Secuita, a la data de la signatura electrònica.
Ana Sanz Verge (Secretaria-Interventora)
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NOVÈ.- Designar a l’arquitecte municipal JORDI TASIAS I SEGARRA com a director de l’obra
d’urbanització dels carrers Guillem de Claramunt, Tros de Beltran i avinguda Josep Solé i
Barberà.”

