Carrer d'Avall, 31
17160 Anglès
Tel. 972 420 058
info@angles.cat

Exp.: [2/2018]
Codi: [1379]
RE: [ ]
Ref.: [eib]

DECRET D'ALCALDIA 659 DE 14 DE SETEMBRE DE 2018
Identificació de l’expedient
Adjudicació del contracte d'obres de reforma dels lavabos del CEIP Pompeu Fabra.

Antecedents
1. Per Decret d'Alcaldia núm.530 de 17 de juliol de 2018, es va aprovar l'expedient de contractació de
les obres de reforma dels lavabos de l'escola Pompeu Fabra, amb un pressupost de licitació de
72.592,01€, més IVA i varis criteris d'adjudicació, aprovant als efectes els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que l'han de regir; mitjançant el procediment
obert simplificat amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària.
2. En data 9 d'agost de 2018 es va procedir a l'obertura del sobre únic presentat per l'única empresa
participant en el procediment, i prèvia valoració de l'oferta per part dels serveis tècnics, en data 30
d'agost de 2018 la Mesa de Contractació formular proposta d'adjudicació del contracte a:
Oferta

Preu (màx. 80

Reducció del termini d'execució (2 punts

Ampliació termini garantia

punts)

per setmana – max. 10 puns)

(2 punts per any -màx. 10

TOTAL PUNTUACIÓ

punts )
Pere Boada
Comas SL

66.000,00€

1 setmana

2 anys

80 PUNTS

2 punts

4 punts

86 punts

3. Efectuat el requeriment, l'empresa proposada ha presentat la documentació justificativa, així com el
document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva per import del 5% del preu d'adjudicació
IVA exclòs, és a dir 3.300,00€.
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Fonaments de dret
Primer.- Article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic, relatiu a la
formalització dels contractes.

Resolució
Per tot l'exposat, i en virtut de les atribucions que legalment tinc conferides,

RESOLC
Primer.- Avocar, per aquest acte en concret, la competència delegada a la Junta de Govern Local
mitjançant Decret de 19 de juny de 2015, del que es va donar comptes al Ple de 23 de juny de 2015.
Segon.- Declarar vàlid l'acte de licitació i aprovar la classificació de les proposicions admeses
proposada per la Mesa de Contractació i que consta en els antecedents d'aquest acord.
Tercer.- Adjudicar el contracte d'obres de reforma dels lavabos del CEIP Pompeu Fabra, a l'empresa
PERE BOADA COMAS, S.L. amb NIF: B173202068, per ser l'oferta econòmicament més avantatjosa,
pel preu de 66.000,00 €, més 13.860,00€ en concepte d'IVA, fent un total de 79.860,00€, i amb un
termini d'execució de 7 setmanes.
Quart.- Comprometre la despesa de 79.860,00€ euros com a preu del contracte amb càrrec a la
partida 323 63200 «conservació i millores Pompeu Fabra» del Pressupost municipal de l'exercici 2018.
Cinquè.- El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica, en el termini màxim
de 15 dies des de la notificació del present acord.
Sisè.- Facultar l'alcaldessa presidenta perquè en representació de l'Ajuntament d'Anglès formalitzi el
present contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.
Setè.- NOTIFICAR el present acord d'adjudicació a l'empresa adjudicatària i PUBLICAR l'adjudicació i
formalització del contracte a la plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, i al
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya només la formalització.
Vuitè.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè en el termini de 5 dies comptats des de la
formalització del contracte, presenti un programa de treball el qual haurà d’incloure les dades que
s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP i que serà aprovat per l'òrgan de contractació.
Novè.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè dintre del termini màxim de 5 dies naturals de la
notificació del present acord presenti el Pla de Seguretat i Salut en el treball a l'Ajuntament. La persona
que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informar à en el termini de tres
dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran
de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions,
que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals.
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Desè.- Comunicar el present acord al Departament d'Intervenció, així com als serveis tècnics pel seu
coneixement i efectes oportuns.

Així ho mana i signa l'Alcaldessa i jo, la Secretària, ho certifico.

A Anglès, a la data de la signatura

Alcaldessa Presidenta

La Secretària accidental
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