ACORD D’ADJUDICACIÓ
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Atès que la Junta General de Redessa celebrada en data 17 de juny de 2020
va aprovar l’acord d’alienació per lots de les parcel·les 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 18, 20, 22 i 26 del Complex Empresarial Redessa 3, situat entre el Carrer
de Castillejos i el Carrer d’Apel·Les Mestres de Reus, i la finca ubicada al Carrer
Apel·Les Mestres, 25 de Reus, mitjançant subhasta pública i va aprovar el Plec
de clàusules administratives i tècniques corresponent, a proposta del Consell
d’Administració de REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA, celebrat en data
11 de juny de 2020, i el qual va facultar a la Consellera Delegada de la societat,
per tal que en nom i representació de la societat realitzés els tràmits i formalitzés
els documents públics i privats necessaris pel compliment i execució dels
anteriors acords.
Atès que existeix Informe favorable de control jurídic previ del departament de
Coordinació d’Empreses municipals i Defensa Jurídica de l’Ajuntament de Reus
de data 28 de febrer de 2020 i Informe d’Intervenció de data 7 de març de
2020 pel qual es podia tramitar l’expedient sense informe de fiscalització
prèvia.
Atès que en data 22 de juny de 2020 es va publicar la referida licitació al perfil
del contractant, mitjançant la Plataforma EACAT de la Generalitat.
Atès que durant el termini establert per la presentació d’ofertes es van
presentar per l’alienació del lot 1, les empreses ANGLO MONTCADA, S.L. i UNIÓ
NUTS, SCCL, i per l’alienació del lot 4, l’empresa LA MORELLA NUTS, S.A.U.
Atès que en data 10 de juliol de 2020 es va constituir la mesa d’obertura del
Sobre A on es va constatar que les tres empreses havien d’esmenar la
documentació aportada.
Atès que en data 24 de juliol de 2020 es va constituir la Mesa d’obertura del
Sobre B.
Atès que es comprova que les tres empreses han esmenat la documentació
que havien aportat al Sobre A, es procedeix a l’obertura de les ofertes
econòmiques contingudes al Sobre B, essent aquestes les següents:

LOT 1
EMPRESA
ANGLO MONTCADA, S.L.
UNIÓ NUTS, SCCL.

OFERTA ECONÒMICA
840.000,00 euros (més IVA)
826.500,00 euros (més IVA)
LOT 4

EMPRESA
LA MORELLA NUTS, S.A.U.

OFERTA ECONÒMICA
402.001,00 (més IVA)

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA · NIF A43423649
Registre Mercantil de Tarragona, tom 1077, foli 191, full T10401. Secció Societats

Atès que es comprova que l’oferta econòmica presentada per l’empresa
ANGLO MONTCADA, S.L., corresponent al LOT 1, no està degudament signada
amb suport digital, es requereix a la referida empresa perquè en el termini de
3 dies hàbils, esmeni l’error.
Atès que l’empresa ANGLO MONTCADA, S.L. aporta el model d’oferta
econòmica degudament signat amb el suport digital dins del termini indicat.
Vist que s’han efectuat els tràmits necessaris per a la correcta tramitació de
l’expedient de contractació, respecte la concurrència i publicitat.
Vist l’establert a la clàusula 11ª del Plec de clàusules particulars.
Per tot això, RESOLC:
1. DECLARAR DESERTS el LOT 2 i el LOT 3.
2. ADJUDICAR definitivament a l’empresa ANGLO MONTCADA, S.L.,
L'ALIENACIÓ DE LES PARCEL·LES 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 I 13 DEL COMPLEX
EMPRESARIAL REDESSA 3, SITUAT ENTRE EL CARRER DE CASTILLEJOS I EL
CARRER D’APEL·LES MESTRES DE REUS (LOT 1) per un preu de 840.000,00 euros
(més IVA), i a l’empresa LA MORELLA NUTS, S.A.U. L’ALIENACIÓ DE LA FINCA
UBICADA AL CARRER APEL·LES MESTRES, 25 DE REUS (LOT 4) per un preu de
402.001,00 (més IVA), d’acord a les ofertes presentades amb subjecció al
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars.
3. REQUERIR a ANGLO MONTCADA, S.L. i LA MORELLA NUTS, S.A.U per tal què
en el termini màxim d’un mes, satisfacin el preu de 840.000,00 euros (més
IVA) corresponent al LOT 1 i 402.001,00 euros (més IVA) corresponent al LOT
4 amb un ingrés al compte bancari establert a la clàusula 13 del Plec de
clàusules administratives i tècniques.

4. PROCEDIR a la devolució de la garantia dipositada a les tres empreses
participants a la licitació, una vegada formalitzada l’adjudicació en
escriptura pública.
5. NOTIFICAR l’adjudicació a les empreses i publicar-la al perfil del
contractant, mitjançant la Plataforma EACAT.
Reus, a la data que consta al peu de signatura d’aquest document.
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