Entitat Municipal
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de Campredó
Secretaria-Intervenció

Fco. Javier Domingo Rodríguez, Secretari - Interventor de l'Entitat Municipal
Descentralitzada de Campredó
CERTIFICO: Que la Junta Veïnal de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó,
en sessió celebrada en data catorze de febrer de dos mil vint-i-dos, ha adoptat, entre
d'altres, els següents acords:
06.- PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “OBRES AL CAMÍ
VELL DE CAMPREDÓ-TORTOSA”.
Per la Presidència de l’EMD es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords
continguts en la següent proposta:
[... Atès que mitjançant acord de la Junta Veïnal de data 28 de desembre de 2021
s'acordà aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat i
sumari amb les següents característiques:

Resultant que, de conformitat amb allò previst en l'acord d'aprovació de l'expedient de
contractació es publicità la licitació mitjançant anunci efectuat en el perfil del contractant
de l'Ajuntament integrat a la plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya,
amb venciment del termini per a la presentació de proposicions, mitjançant l'eina sobre
digital a les 22:00 hores del dia 28 de gener de 2022.
Resultant que finalitzat el termini de presentació de proposicions es formularen ofertes
pels següents licitadors:
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Atès que una vegada efectuada l’obertura d’ofertes s’han de considerar admesos tots
ells en base a les declaracions responsables efectuades per aquests.
Vistes les ofertes presentades pels licitadors en els següents termes econòmics:
Empresa licitadora
1)
2)
3)
4)
5)

Auxiliar de Firmes y Carreteras, SAU
Rugifa Group, SL
Regimovi, SL
Tecnología de Firmes, SA
M. i J. Gruas, SA

import net
(IVA exclòs)
57.478,46
56.855,74
54,580,00
56.480,00
51.236,91

import total
(IVA 21% inclòs)
69.548,94
68.795,45
66.041,80
68.340,80
61.996,66

Resultant que una vegada aplicades les regles previstes en la clàusula 17ª del Plec de
clàusules administratives particulars del contracte per comprovar l’existència d’ofertes
que poguessin estar incloses en valors anormals o desproporcionats, que no són altres
que les establertes a l’article 85 del RGLCAP, i una vegada determinat el llindar de
temeritat, no s’ha constatat l’existència d’ofertes incloses en els esmentats valors per la
qual cosa correspon acceptar totes les ofertes formulades en base als càlculs següents:

(No hi ha ofertes superiors en més de deu unitats percentuals a la mitjana de les ofertes
presentades per la qual cosa s’estableix aquesta com a llindar de temeritat i no cal
determinar per a l’establiment d’aquest una segona mitjana amb exclusió d’aquelles).
(No hi ha ofertes inferiors en menys de deu unitats percentuals a la mitjana de les
ofertes presentades per la qual cosa es conclou que no hi ha ofertes incloses en valors
anormals o desproporcionats).
Resultant que, acceptada la totalitat de les ofertes, aquestes han quedat classificades,
atenent al preu com a únic criteri d’adjudicació, en la següent forma:
Empresa licitadora
1)
2)
3)
4)
5)

M. i J. Gruas, SA
Regimovi, SL
Tecnología de Firmes, SA
Rugifa Group, SL
Auxiliar de Firmes y Carreteras, SAU

import net
(IVA exclòs)
51.236,91
54,580,00
56.480,00
56.855,74
57.478,46

import total
(IVA 21% inclòs)
61.996,66
66.041,80
68.340,80
68.795,45
69.548,94

Atès que s’ha verificat la inscripció del licitador millor classificat, M i J Gruas, SA en el
RELI i en el ROLECE, per la qual cosa es donen per acreditades en relació a l’esmentat
licitador les següents circumstàncies:
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Personalitat i capacitat jurídica.
Compliment de l’objecte social.
Inexistència de prohibicions per a contractar.
Disposició de classificació empresarial adequada a l’objecte del contracte.
Representació suficient i vigent del signant de l’oferta.
Compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Atès que no correspon en aquest procediment l’acreditació d’altres
solvència ni la constitució de garanties.

paràmetres de

D'acord amb els esmentats antecedents i actuacions precedents,
En virtut d'allò que disposa la Disposició addicional 2ª de la LCSP, en relació amb les
facultats de la Presidència de l’EMD en matèria de contractació, a la Junta Veïnal de
l’EMD de Campredó proposo l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació mitjançant procediment obert simplificat i sumari
que s'ha dut a terme per a l'adjudicació del contracte «OBRES AL CAMÍ VELL DE
CAMPREDÓ-TORTOSA» acceptant les actuacions prèvies relatives a l’admissió de tots
els licitadors presentats així com l’acceptació de totes les ofertes formulades per
aquests i la classificació d’aquestes atenent al preu com únic criteri d’adjudicació.
SEGON.- Adjudicar conseqüentment el contracte «OBRES AL CAMÍ VELL DE
CAMPREDÓ-TORTOSA» al licitador millor classificat M. i J. GRUAS, SA, per l’import
total, IVA inclòs de SEIXANTA-UN MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS, AMB
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (61.996,66 €), dels quals CINQUANTA-UN MIL DOS-CENTS
TRENTA-SIS EUROS, AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (51.236.91 €) corresponen a
l’import net i DEU MIL SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS, AMB SETANTA-CINC
CÈNTIMS (10.759,75 €) a l’IVA aplicat al tipus legal del 21%.
TERCER.- Aplicar la despesa corresponent al contracte resultant de l'adjudicació, pel
referit import de 61.996,66 €, amb càrrec al pressupost de l’EMD.
QUART.- Notificar aquests acords a l’empresa adjudicatària M. i J. Gruas, SA,
informant-la de què el contracte es perfeccionarà amb la signatura del document
d’acceptació de la notificació de l’acord d’adjudicació i posterior retorn del referit
document a l’administració contractant en el termini màxim dels 15 dies hàbils. El retorn
del document d’acceptació, signat electrònicament, serà requisit imprescindible per
considerar formalitzat el contracte i poder iniciar l’execució d’aquest.
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CINQUÈ.- Publicar aquests acords al perfil del contractant de l’EMD de Campredó,
integrat a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya i notificar-lo a
l’empresa adjudicatària així com a la resta d’empreses licitadores. ...]
La Junta Veïnal de l’EMD acorda l’adopció dels acords continguts en la transcrita
proposta.
-- oooOooo -I perquè consti, i tingui els efectes que correspongui, lliuro aquest certificat amb el vist-iplau del President de l’EMD.
Campredó, 8 de març de 2022
El secretari-interventor

Vist i Plau
El President de l’EMD

Fco. Javier Domingo Rodríguez

Damià Grau Arasa
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