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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
ÀREA:
EXPEDIENT:
PROCEDIMENT:

URBANISME
2021_1149
CONTRACTE D’OBRA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORÇAMENT
ESTRUCTURAL, REPARACIÓ CONSTRUCTIVA I RESTAURACIÓ MATERIAL DEL
CAMPANAR DE SANT VICENÇ DE FALS, FONOLLOSA.

Antecedents
I.
Per resolució de l’alcaldia de data 3 de gener de 2022, es va aprovar l'expedient de
contractació 2021_1149 i el Plec de Clàusules Administratives, per a l’adjudicació per
procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària de la contractació de
les Obres de reforçament estructural, reparació i restauració del campanar de l’església de
Sant Vicenç de Fals, Fonollosa, convocant la seva licitació. Així mateix es va autoritzar la
despesa per l’adjudicació d’aquest contracte.
II.
En data 7 de gener de 2022 es va publicar l’anunci de licitació en el perfil del
contractant de l’òrgan de contractació per tal que, en el termini de vint-i-sis dies, les
persones interessades presentessin les seves proposicions.
III.
Durant el termini per a la presentació de les proposicions, es van presentar dins de
termini i en la forma escaient, les següents:
-KOLLATEC, S.L.
-CONSTRUCCIONS VALL FONOLLOSA, S.L.
-FRANCISCO VALL VALL
IV.
En data 14 de febrer de 2022, exhaurit el termini de presentació de les ofertes, es va
constituir la mesa de contractació per a l’obertura dels sobres “1” i “2” i es van declarar
admeses les proposicions presentades per KOLLATEC, S.L., CONSTRUCCIONS VALL
FONOLLOSA, S.L. I FRANCISCO VALL VALL. Atès que s’observaren defectes esmenables
en el contingut del sobre “1” de les proposicions presentades per KOLLATEC, S.L. i
FRANCISCO VALL VALL, la mesa acordà ajornar l’obertura del sobre núm. 2 i atorgar el
termini d’audiència de tres dies a les empreses afectades per a la correcció de les
deficiències detectades. Tot en compliment de l’establert a la clàusula núm. 17 del PCAP.
V.
Transcorregut el termini anterior, a les 14.33h del dia 17 de febrer de 2022, es va
reunir de nou la mesa de contractació per a la revisió dels requeriments efectuats en relació
al sobre “1”. De l’avaluació de la documentació aportada es desprèn que FRANCISCO VALL
VALL va donar resposta dins del termini i en la forma escaient i que KOLLATEC, S.L. no va
respondre el requeriment.
A continuació s’examinà la documentació aportada per FRANCISCO VALL VALL en
contestació al requeriment efectuat i el President declara resoltes les deficiències
esmenables detectades en relació a aquesta candidata.
Seguidament es conclou que es declaren definitivament admeses les propostes presentades
per:
-CONSTRUCCIONS VALL FONOLLOSA, S.L.
-FRANCISCO VALL VALL
I es declara exclosa KOLLATEC, S.L. per no haver donat resposta al requeriment realitzat
en data 14 de febrer de 2022 relatiu al contingut del sobre núm. “1”.
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VI.
Efectuat l’acte anterior i en la mateixa sessió es va procedir a l’obertura del sobre
núm. “2” segons l’indicat a la clàusula 17a del PCAP. De l’avaluació formal del contingut de
la plica es va concloure declarar admeses les propostes presentades per:
-CONSTRUCCIONS VALL FONOLLOSA, S.L.
-FRANCISCO VALL VALL
Seguidament, es va acordar sol·licitar informe tècnic per a la valoració d’aquestes ofertes
admeses, que inclouen els criteris quantificables per judici de valor de les licitadores.
VII. En data 18 de febrer de 2022 es va reunir de nou la mesa de contractació per a
l’obertura del sobre “3” referents als criteris ponderables automàticament així com la seva
valoració. D’aquesta valoració i de la puntuació obtinguda en l’examen del sobre “2”, segons
l’informe tècnic de valoració emès per l’Arquitecte Municipal, s’obté el següent resultat,
classificat de major a menor puntuació:

Acte seguit, la mesa va acordar proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte
a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS VALL FONOLLOSA, S.L. per haver presentat
l’oferta més avantatjosa.

VIII. En data 25 de febrer de 2022 es va requerir a CONSTRUCCIONS VALL FONOLLOSA,
S.L. la documentació acreditativa segons l’establert a la clàusula 21 del PCAP. Una vegada
aportada aquesta es comprova que s’ha constituït la garantia definitiva per import de
QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS (4.800€).

Legislació aplicable
▪
▪
▪
▪

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Examinada la documentació de l’expedient i de conformitat amb l'establert als articles 150
i 151 i a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014,
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RESOLC
PRIMER. Adjudicar a l'empresa “CONSTRUCCIONS VALL FONOLLOSA, S.L.” el contracte
d’obra tramitat per procediment obert en base a diversos criteris de valoració automàtica i
altres sotmesos a judici de valor, i tramitació ordinària, per un import de NORANTA-CINC
MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (95.879,91 €), al qual
s’addicionarà l’IVA per valor de VINT MIL CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTAVUIT CÈNTIMS (20.134,78 €), la qual cosa suposa un total de CENT SETZE MIL CATORZE
EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (116.014,69 €)

SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/151/61912 del
pressupost vigent de despeses.
TERCER. Citar a la persona adjudicatària per a la signatura del contracte, el qual haurà
de materialitzar-se en el termini de 15 dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la
notificació d’aquesta resolució al licitador i a la resta de candidats, de conformitat amb
l’article 153.3 de l’LCSP.
QUART. Publicar, en el termini de 15 dies, la resolució d’adjudicació del present contracte
d’acord amb el que disposa l’article 63.e de l’LCSP en el Perfil de contractant.
CINQUÈ. Publicar, en el termini de 15 dies, la formalització del contracte en el Perfil del
Contractant, a la seu electrònica d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona d’acord amb allò que disposa l’article 154.1 i 154.6 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
SISÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb el que es disposa en l'article 346.3 de la LCSP.
SETÈ. Recordar a l’adjudicatari que, en compliment de la clàusula 3 del PCAP, en el
termini de 10 dies a comptar des de la formalització del contracte haurà d’aportar el Pla
de Seguretat i Salut.
VUITÈ. Així mateix, en el termini de 20 dies naturals des de la formalització del contracte,
i abans d’iniciar l’execució de les obres, caldrà dur a terme l’Acta de comprovació i
replanteig, de conformitat amb l’article 3 del PCAP.
NOVÈ. Designar, de conformitat amb el que estableix la clàusula número 24 del mateix
plec, al Sr. Jordi Pont Canudas, Arquitecte Municipal, com a responsable del contracte,
qui exercirà a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les
funcions concretes de les quals resten identificades a la clàusula esmentada. Tot sense
perjudici de les atribucions corresponents a la direcció facultativa i executiva de l’obra i a
la coordinació de seguretat i salut, subcontractades al tècnic especialista en rehabilitació
patrimonial.
DESÈ.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i a la resta de licitadors amb indicació
que contra aquest acte que posa fi a la via administrativa, podeu interposar
alternativament recurs de reposició potestatiu davant l’alcalde d’aquest Ajuntament, en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la recepció de la notificació, de
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs
contenciós-administratiu, davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província
de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà al de la recepció
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de la present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si opteu per interposar el recurs de reposició
potestatiu no podreu interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui
resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense
perjudici que podeu interposar qualsevol altres recurs que estimeu més convenient al
vostre dret.
L’Alcalde
Eloi Hernàndez i Mosella

Document signat i datat electrònicament al marge.
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