Ajuntament de

L'Espluga de Francolí
(Conca de Barberà)

Josep Maria Caffarel Serra, Secretari-Interventor de l'Ajuntament de L'ESPLUGA DE
FRANCOLÍ.
CERTIFICO: Que per decret 017/2017 dictat per l’alcaldia el dia 15 de març de 2017,
es va adoptar la següent resolució
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ
POLIESPORTIU MUNICIPAL
ANTECEDENTS:
Per acord del Ple municipal de data 04/09/2016 es va acordar aprovar inicialment el Plec de
clàusules administratives i particulars reguladores del procediment obert, amb tramitació
ordinària i diversos criteris d'adjudicació, per a l'adjudicació del contracte administratiu de l'obra
de Construcció del Pavelló poliesportiu Municipal, redactat per l’arquitecte Matias Sabidó
Foraster, els quals foren exposats al públic pel termini reglamentari, mitjançant anuncis
publicats al BOPT núm. 218 de 16/11/2016, DOGC núm. 7245 de 11/11/2016 i taulell
d'anuncis municipal. No havent-se presentat cap al·legació contra aquests van resultar
aprovats definitivament
Oberta la convocatòria es van presentar, dins del termini atorgat, 17 empreses.
Per part de la Mesa en actes celebrats el dies 31 de gener i 3 de febrer de 2017 es va procedir
a obrir els sobres núm. 1 corresponent a la documentació administrativa, resultant admeses
totes les pliques presentades, 15 en primera instància i 2 posteriorment, atès que havent
observat unes errades esmenables en aquestes últimes, i requerides per a corregir-ho, ho
varen fer dins del termini concedit a l’efecte.
Per part de la Mesa es va procedir, en data 3 de febrer de 2017 en acte públic anunciat
prèviament en el perfil del contractant, a obrir els sobres núm. 2 corresponents a la oferta
econòmica. Efectuada per part d’aquesta segons es disposava a la clàusula 17ena del Plec
de Clàusules Administratives que regulen el procés de contractació indicat, la comprovació
d’ofertes que poguessin resultar desproporcionades, va considerar que l’oferta de l’empresa
VORACYS S.L., estava en aquesta situació i per tant se la va requerir per tal de que,
d’acord amb l’establer a la mateixa base 17 abans esmentada, procedís en un termini
màxim de 10 dies hàbils des de la data de recepció del requeriment, a justificar la valoració
de l’oferta i en precisés les condicions.
Exhaurit el termini concedit l’empresa VORACYS S.L., aquesta no va atendre el
requeriment, i per tant, en aplicació de la repetida base 17ena del Plec significava l’exclusió
del procediment, cosa que va quedar reflectida en l’acta de la Mesa de Contractació
realitzada el dia 22 de febrer de 2017. Així mateix, i prèviament a l’acte de valoració, es van
rebre les renúncies a seguir en el procediment de les empreses INVEX OBRES I
INSTAL·LACIONS S.L. i SERBONIUS S.L.
En l’acte de valoració ja esmentat efectuat per part de la Mesa de Contractació el dia 22 de
febrer es va procedir a efectuar valoració de les 14 restants ofertes que quedaven en
aquesta fase del procediment d’acord amb els criteris establertes en els plecs.
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Per part de la Mesa es va trametre al Ple municipal la proposta d’adjudicació en la que
figuraven les ofertes classificades per ordre decreixent de valoració i s’identificava l’oferta
més avantatjosa econòmicament d’acord amb els criteris de valoració establerts en la
clàusula 16ena del Plec de Clàusules, per tal de que essent l’òrgan adjudicador procedís a
assumir la relació classificada, per ordre decreixent de puntuació, amb la finalitat de requerir
al primer posicionat a presentar la documentació necessària per a poder perfeccionar el
contracte, en aplicació de l’article 151.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, text refós llei
contractes sector públic (TRLCSP).
Per part del Ple municipal, en sessió celebrada el passat dia 2 de març de 2017, es va
aprovar la relació efectuada, classificada i valorada per ordre decreixent, de les ofertes
presentades, proposada per la Mesa de contractació.
Núm. Ordre

EMPRESA LICITADORA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

GILABERT MIRO S.A.
CONTRATAS VILOR S.L.
CONSTRUCCIONS ARIDS I FORMIGONS S.A. (VISCOLA)
EDIFISA ENTER S.L.
RAVI OBRAS TRANSPORTES Y EXCAVACIONES S.L.
M I J GRUAS S.A.
CONSTRUCCIONES ASENSIO S.L. (COASA)
PROVISER IBERICA S.L.
CONSTRUCCIONS FERRE S.L.
TOP PROYECTOS Y CONNTRATAS
ROMA INFRASTRUCTURES I SERVEIS S.A.U.
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS S.L.
GARCIA RIERA S.L.
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS

PUNTS
100,000
99,996
99,995
99,989
99,948
99,809
99,653
99,614
99,488
99,414
99,253
99,247
99,188
99,122

En data 3 de març de 2017, es va traslladar a l’empresa posicionada en primer lloc
GILABERT MIRO S.A., el requeriment per tal de que en el termini màxim de 10 dies hàbils,
procedís a presentar la documentació que determinava la clàusula 18ena. dels Plecs de
clàusules, i constituís així mateix la garantia definitiva per un import total de 38.409,34 €.
corresponents al 5% del preu total del contracte, IVA exclòs.
En data d’avui, 15 de març, s’ha procedit per part de l’empresa GILABERT MIRO S.A. a
presentar la totalitat de la documentació necessària i a constituir en favor de l’ajuntament la
garantia definitiva, mitjançant aval.
FONAMENTS DE DRET
Legislació aplicable.
Plec de prescripcions tècniques.
Pel Plec de clàusules administratives.
Pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de
contractes del sector públic (TRLCSP).
Pel Reial Decret Legislatiu 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la
LCSP.
Pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP d’ara endavant), en tot allò
que no estigui derogat pel TRLCSP.
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Atesa la delegació efectuada per part del Ple municipal en favor de l’alcaldia per tal de que
sigui aquest qui procedeixi a efectuar l’adjudicació definitiva de l’obra, i atès que l’expedient
tramitat es considera correcte i la documentació presentada ha estat la necessària,
RESOLC:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa GILABERT MIRO S.A. el contracte de l’obra de
construcció del PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL, amb l’abast i condicionaments
establerts al projecte redactat i al Plec de condicions i amb el detall següent:
 Oferta econòmica 768.186,77 euros de base, més 161.319,22 € d’IVA al 21% que
totalitzen 929.505,99 euros.
 Realització, sense cost per l’administració, de la totalitat de les millores que es definien
en l’ expedient licitatori amb el següent detall:
Núm.
millora
Millora 1
Millora 2
Millora 3
Millora 4
Millora 5
Millora 6
Millora 7

Import
IVA
inclòs
2.928,26 €
4.025,05 €

Descripció
Incorporar elements d’accés a les cobertes
Material fonoabsorvent resistent als cops
Divisions interiors amb envans desmuntables de panells
fenòlics i estructura inoxidable
Més claraboies abatibles
Connexió adaptada amb l'institut
Baixants pluvials a l'exterior de l'edifici
Millora de l’acabat dels paviments exteriors de l’edifici

4.617,58 €
4.199,76 €
8.331,98 €
503,00 €
8.833,87 €

SEGON.- Determinar que la formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de
15 dies hàbils des de que es notifiqui aquesta adjudicació al licitador.
TERCER.- Que en compliment de l'article 151.4 del TRLCSP es notifiqui aquest acord a
l'adjudicatari, a tota la resta de licitadors, i que simultàniament es publiqui en el perfil del
contractant.
QUART.- Determinar que contra el present acord procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació, i que potestativament es pot
interposar, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació,
recurs de reposició davant de l’òrgan que ha dictat la resolució.

I perquè així consti als efectes oportuns, lliuro aquest certificat per ordre i amb el vistiplau del Sr.
alcalde. L'Espluga de Francolí a 15 de març de 2017.
Vistiplau
L'alcalde
David Rovira Minguella

El secretari
Josep M. Caffarel Serra

Signat per: CPISR-1 C DAVID ROVIRA
MINGUELLA
Data i hora: 2017.03.15 12:58:14 +01:00
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