CERTIFICO: Que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 16 de
març de 2021, adoptà amb l'excepció a la qual es refereix l'art. 206 del
Reglament d'Organització, funcionament i Règim Jurídic i a reserva dels termes que
resultin de l'aprovació de l'acta, el següent acord, que transcrit literalment diu:
1. Proposta d'adjudicació del Contracte d’obres “Projecte "Reforma i manteniment local social
amb sala polivalent i bar"” per Procediment Obert Simplificat Sumari
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Fets
PRIMER.- En data 1 de febrer de 2021, per part de l'alcaldia, s'ha presentat memòria
justificativa i proposta de servei per a iniciar un expedient de contractació.
SEGON.- A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: contracte administratiu
Subtipus del contracte: contracte d’obres
Objecte del contracte: Reforma i manteniment local social amb sala polivalent i bar
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45212000-6 Treballs de construcció d’edificis relacionats amb l’oci, l’esport, la cultura i l’allotjament i
restaurants
Valor estimat del contracte: 43.497,52.-euros (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 43.497,52.- euros

IVA%: 9.134,48.-euros

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 52.632,00.-euros
Durada de l'execució: 3 mesos

Durada màxima: 3 mesos

TERCER.- En data 1 de febrer de 2021, es va acordar mitjançant acord de Ple, convocar la
licitació i aprovar els plecs de clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions tècniques
que han de regir el contracte.
QUART.- En data 15 de febrer de 2021, es va publicar en el perfil del contractant de
l'Ajuntament l’anunci de licitació, finalitzant el termini de presentació d'ofertes el dia 1 de març
de 2021.
CINQUÈ.- Dins del termini previst, van presentar ofertes les següents empreses:

NIF

Empresa

Data i hora
de
presentació

Número de
registre d’
entrada

B43447895

OBRES
I
SERVEIS
01/03
MARTINEZ /2021
ARLANDES, 28:08
S.L

430897000512: 1 - 2 0 2 1 000203-2

B67390369

MOIRAS
01/03
SERVIOBRA, /2021
S.L
42:53

430897000513: 1 - 2 0 2 1 000206-2
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A480327056 ELECNOR,
S.A

01/03
/2021
55:44

430897000522: 1 - 2 0 2 1 000207-2

SISÈ- Que en data 4 de març de 2021, es va procedir per la unitat de contractació a l’obertura
de les ofertes presentades, constatant la falta d'aclaració de les ofertes econòmica en dues
empreses, MOIRAS SERVIOBRA, S.L i ELECNOR, S.A, procedint a requerir-los per tal que ho
aclaréssin en el termini de 3 dies. Dins del plaç atorgat, s'ha presentat la corresponent
aclaració.
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SETÈ.- En data 9 de març de 2021, es procedeix per la unitat de contractació a la classificació
de les ofertes presentades.
VUITÈ.- Atesa la proposta d’adjudicació realitzada en data 9 de març de 2021, es proposa al
següent licitador: ELECNOR, S.L
NOVÈ.- La classificació de les ofertes per ordre decreixent de puntuació es la següent:

EMPRESA

Puntuació MILLORA
oferta
EXECUCIÓ
econòmica
OBRA

MILLORA
INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES

TOTAL
PUNTUACIÓ

ELECNOR,
S.A

60,00
punts

20 punts

20 punts

100,00 punts

MOIRAS
SERVIOBRA,
S.L

58,44
punts

20 punts

20 punts

98,44 punts

OBRES
I
SERVEIS
MARTINEZ
ARLANDES,
S.L

45,58
punts

0 punts

45,58 punts

0 punts

Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Plec de clàusules administratives particulars.
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 (en endavant RD 817
/2009).
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s’
oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Adjudicar el contracte d’obres “Projecte "Reforma i manteniment local social amb
sala polivalent i bar" per Procediment Obert Simplificat Sumari, a ELECNOR, S.A, amb NIF
A480327056, per un preu de 50.553,61.-euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
41.779,84 .-euros pressupost net, i 8.773,77 .-euros en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i prescripcions
tècniques aprovats, exposant seguidament les característiques i avantatges de l’oferta del
adjudicatari que n’ha determinat la selecció:

Ha ofert el preu més baix, a part de les dues millores proposades.

SEGON.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Miquel López López, regidor d'urbanisme
de l'Ajuntament i com a Director Facultatiu de l’obra, a l’arquitecte municipal, Montserrat Oliva
Boada.
TERCER.- Comunicar a l’adjudicatari que la notificació d’aquesta resolució es farà per correu
electrònic a la direcció que hagi designat en presentar la seva proposició.
QUART.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris i a la resta d’
interessats.
CINQUÈ.- Notificar a ELECNOR, S.A, adjudicatari del contracte, el present i advertir-li que la
formalització del contracte s'efectuarà el dia 23 de març de 2021 a les 11 hores a l'Ajuntament
de Montferri.
SISÈ.- Requerir a l’adjudicatari per a que presenti un Pla de Seguretat i Salut en el treball, en el
moment de la signatura del contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser
informat pel tècnic i elevat a l’òrgan competent per a la seva aprovació.
SETÈ.- Publicar l’anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
VUITÈ.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
NOVÈ.- Notificar el present acord als interessats.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
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I, perquè així consti amb l'advertència dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta
corresponent, signo aquest certificat

Secretària

Alcalde

Cristina Antolin Villanueva

Jose Ruiz Marín

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C CRISTINA ANTOLIN VILLANUEVA el dia 18/03/2021 a les 12:50:25 i JOSE RUIZ MARIN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2021 a les 12:57:29

