ASSUMPTE: Acord d’adjudicació del contracte de les obres consistents en la
remodelació del carrer Goya entre el carrer Pau Claris i Velázquez (Exp. Gest
2031/2018)
Pallejà, 31 de maig de 2019
Atès que mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 131/2019 de data 21.1.2019 es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat,
tramitació ordinària i anticipada amb diversos criteris d’adjudicació per a les obres
de remodelació del carrer Goya entre el carrer Pau Claris i Velázquez, amb un
pressupost de CENT QUARANTA-SET MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS
AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (147.839,81) i TRENTA-UNA MIL QUARANTA-SIS
EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (31.046,36) € d’IVA.
Atès que dins del termini atorgat per a la presentació d’ofertes s’han presentat
proposicions per part dels següents licitadors:
IARSA Obres i Promocions S.L.
Señales Girod S.L.
COYNSA-2000 S.L.
TEMPO Facility Services S.L.U.
HPSA, Construcción y Servicios Medioambientales S.A.
Asfaltos Barcino S.L.
Ferkuma Maquinaria S.L.
ISEOVA S.L.
Eurocatalana obres i serveis S.L.
Atès que per resolució de l’Alcaldia núm. 869/2019 de data 14.5.2019 es van
declarar classificades les ofertes presentades a la contractació de referència, de
conformitat amb la Mesa de Contractació celebrada el dia 3.5.2019 i considerant
com a oferta més avantatjosa la presentada per l’empresa INFRAESTRUCTURAS
SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS SL (endavant ISEOVA SL).
Atès que l’art. 159.4 de la LCSP preveu que, un cop aportada tota la documentació
requerida per part del licitador classificat en primer lloc per haver presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el
contracte dins del cinc dies hàbils.
Atès que en data 24.5.2019 ISEOVA SL ha presentat la documentació requerida.
Atesa la proposta de resolució formulada per l’OCAP d’acord amb les directrius de
la Regidoria delegada.
RESOLC:
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Ascensión Ratia Checa (1 de 1)
Alcaldessa en funcions
Data Signatura: 03/06/2019
HASH: ce452e046054d2d1ef23e0d9026a2019

RESOLUCIÓ NÚM. 983/2019

Primer.- ADJUDICAR el contracte per a la realització de les obres de remodelació
del carrer Goya entre el carrer Pau Claris i Velázquez, procediment obert
simplificat, tramitació ordinària a l’empresa ISEOVA SL amb domicili al carrer
Balaguer, núm. 1, 1r despatx D, 08227 TERRASSA, NIF B64965759, pel preu de
124.378,80€ i 26.119,55 € en concepte d’IVA.
Segon.- Disposar aquesta despesa, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de
l’exercici 2019/1532/61900 INVERS. REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURES
BÀSQIUES I VIES PÚBLIQUES.
Tercer.- COMUNICAR a l’adjudicatari que la formalització del contracte en
document administratiu s’efectuarà en un termini màxim de 15 dies hàbils següents
a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores.
Es recorda que els contractes amb els poders adjudicadors es perfeccionen amb la
formalització (art. 27.1 del TRLCSP) i que sense aquesta no es pot iniciar
l’execució (art. 156.5 TRLCSP).
Quart.- Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Pallejà.
Cinquè.- Facultar expressament a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de la
documentació que es pugui derivar d’aquesta tramitació contractual.
Sisè.- Designar l’enginyera municipal, Sra. Carolina Calabia Aibar per a la direcció
d’obra, direcció d’execució i coordinació en matèria de seguretat i salut.

Vuitè.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu
de Barcelona, en el termini de dos mesos.
 QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.
Ho decreto i signo en el marc de les atribucions legals que tinc assignades i, de
conformitat amb l’article 3.2.e) del RD 128/2018 de 16 de març, ordeno la seva
inclusió al llibre de Resolucions de l’Alcaldia.
(signat electrònicament)
Ascensión Ratia Checa
ALCADESSA EN FUNCIONS
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Setè.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
COMUNICACIONS INTERNES: a l’àrea, departament i/o unitat responsable de la
tramitació del contracte, a la Intervenció Municipal, al tècnic responsable.
NOTIFICACIONS: a les empreses licitadores.

Codi Validació: 6ZL92KPZFXHLDJZ4WD4AEH62Z | Verificació: http://palleja.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

Carrer del Sol, 1 · Telèfon 93 663 00 00 · Fax 93 663 16 40 · 08780 Pallejà (Barcelona)
Correu electrònic: palleja@palleja.cat · www.palleja.cat · CIF: P0815600B

