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Eva Torné i Vallverdú, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Vilanova de
Bellpuig.CERTIFICO: Que l’alcaldia, en data 15 de juny de 2018, ha dictat el Decret número
33/2018, el qual, transcrit literalment, diu el següent:
“1. ANTECEDENTS

Per Provisió de l’Alcaldia de data 14 de maig de 2018 es va incoar l’expedient
administratiu per a la contractació de l’obra “Document Tècnic de l’obra de
pavimentació del Camí de Mollerussa”, i es va demanar l’informe procedent sobre el
procediment legal a seguir i la redacció del corresponent Plec de clàusules
administratives particulars.
En data 17 de maig de 2018 per acord de la Junta de Govern Local s’aprova el Plec
de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació de l’obra
“Document Tècnic de l’obra de pavimentació del Camí de Mollerussa” al terme
municipal de Vilanova de Bellpuig, elaborat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell, que ascendeix a l’import de 49.980,95 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 41.306,57 €, pressupost net, i 8.674,38 € en concepte
d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb un termini d’execució
màxim fixat en 15 dies hàbils, sens perjudici de la possibilitat de millores en el termini
d’execució.
Es tracta d’un contracte de naturalesa administrativa, l'adjudicació de la qual es
realitza pel procediment obert simplificat i al que li és aplicable la següent normativa:
art. 88 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local i articles 116 i 117, de la LCSP,
quant a la preparació de l'expedient, i quant al procediment d'adjudicació caldrà estar
al que es disposa en l'article 159 de la LCSP relatiu al procediment obert simplificat i
supletòriament, 156 a 158 d'aquelles la LCSP
Que en data 4 de juny de 2018 a les 13:30 hores va finalitzar el termini per a la
presentació de proposicions per participar en el procediment obert per a la contractació
de l’obra de Pavimentació del Camí de Mollerussa, per a l’Ajuntament de Vilanova de
Bellpuig, i de conformitat amb el Plec de clàusules administratives particulars que ha
de regir aquesta contractació.
Que segons Acta de la Mesa de Contractació, reunida el dia 6 de juny de 2018, s’emet
relació certificada de les empreses que han presentat la documentació i llurs ofertes,
havent sigut tot elles acceptades, i s’acorda elevar a l'òrgan de contractació la relació
classificada, per ordre decreixent, de les proposicions presentades valorades, i que no
han estat declarades desproporcionades o anormals.

D’acord amb aquesta relació classificada, l’empresa o licitador amb millor puntuació
total és “JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU”.
Que per Decret d’Alcaldia 25/2018 de data 7 de juny de 2018 s’aprova la relació
efectuada per la Mesa de Contractació i requerir a l’empresa amb millor puntuació
perquè, en el termini màxim de set dies hàbils, comptats des de la recepció de la
notificació, presenti la documentació justificativa relacionada en els antecedents.
Que el Sr. Jose Antonio Romero Polo, en nom i representació de l’empresa “JOSÉ
ANTONIO ROMERO POLO, SAU”.en data 14 de juny de 2018 i amb Registre
d’entrada núm. 745/2018 presenta la documentació requerida, que ha estat revisada i
considerada adequada i suficient.
1. FONAMENTS DE DRET

2.1. La legislació aplicable és la següent:
El present contracte té la consideració de contracte d’obres de conformitat amb l’article
13 de la LCSP, i té caràcter administratiu conforme a l'assenyalat en l'article 25 de la
LCSP 9/2017 i es regirà , quant a la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció, en
el no previst en el mateix per la legislació bàsica de l'Estat en matèria de contractació:
-

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, d'ara
endavant LCSP.

-

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'Octubre, quan no s'oposi a
l'establert en el PL, d'ara endavant RGLCAP,

-

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

Així mateix, per la normativa autonòmica de desenvolupament en matèria de
contractes, i per la de Règim Local, aplicant-se, supletòriament les normes estatals
sobre contractació que no tinguin caràcter bàsic, les restants normes de dret
administratiu i, en defecte d'això, les de dret privat.
2.2 De conformitat amb allò previst a l’article 159.4.f.4º de la LCSP, s’ha de requerir a
l’empresa proposada per a que, durant un termini de 7 dies hàbils des de la recepció
de la notificació, aporti els documents justificatius relatius a :
- que disposa efectivament dels mitjans necessaris per l’execució del contracte
- que s’està al corrent de les obligacions tributàries estatals, autonòmiques i amb la
Seguretat Social
- que està donada d’alta efectivament a l’epígraf corresponent de l’IAE
- la representació que ostenta el representant respecte l’empresa
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- les condicions de caràcter social que d’acord amb allò establert en l’apartat L del
quadre de característiques, en relació a les condicions especials d’execució, i en
conformitat amb el que estableix l’article 202.2 de la LCSP, l’empresa ha declarat
complir.
2.3. Si en el termini assenyalat, comptats des de l’endemà de la recepció del
requeriment, el licitador, no presenta aquesta documentació, s’entendrà que el licitador
ha retirat l’oferta, i, per aquest motiu, es procedirà a requerir la mateixa documentació
al següent licitador per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, atorgant
un termini de 7 dies hàbils.
2.4. Un cop presentada la documentació assenyalada, l’òrgan de contractació
adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de la
documentació.
2.5. L’adjudicació del contracte serà motivada i es notificarà als licitadors en el termini
màxim dels 5 dies hàbils següents al dia en què hagi estat acordada. Simultàniament
es publicarà en el perfil del contractant.
Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’establert en l’article 159 de la LCSP 9/2017,
l’Alcaldia adopta la següent resolució:
PRIMER. Adjudicar la contractació de l’obra “Pavimentació del Camí de Mollerussa”
a l’empresa “JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU”, amb CIF.A25036880, amb
subjecció als plecs de clàusules administratives, i a les següents condicions d’acord
amb l’oferta presentada:
-

Per la quantitat de 41.306,57 euros en el preu dels quals han d'entendre's
inclosos tots els conceptes incloent les despeses, taxes i arbitris de qualsevol
esfera fiscal i el benefici industrial del contractista, EXCEPTE L'IVA, que serà
repercutit com a partida independent, en la XIFRA de 8.674,38 euros.

-

Demolició de la tapa de fundició i aprofitament de la mateixa, amb pou
embolcallat amb formigó de 20 cm d’amplària i 20 cm de fondària, així com, tot
el material necessari pel seu correcte funcionament. 12 unitats

-

Augment de 245 m2 de superfície a pavimentar amb secció de ferm de 15 cm
de tot-u artificial i una capa de 5 cm de gruix amb mescla bituminosa en calent.

-

Termini d’execució de 7 dies hàbils des de la signatura de l’acta de replanteig

SEGON. Notificar per mitjans electrònics aquesta resolució a les empreses que han
participat en el procés de contractació, amb indicació dels recursos procedents, en
compliment d’allò establert a l’article 151.1 i 3 de la LCSP.
TERCER.- La formalització del present contracte s’entendrà realitzada mitjançant la
signatura d’acceptació pel contractista de la present resolució, d’acord amb allò
establert a l‘apartat g de l’article 159.6. de la LCSP
QUART.- Donar la publicitat reglamentària d’aquesta resolució, en compliment d’allò
establert a l’article 151.1 de la LCSP, publicant-la al perfil del contractant i a l’e-tauler
de l’Ajuntament.
CINQUÈ. Contra la present resolució es podrà interposar recurs contenciósadministratiu, davant el Jutjat del Contenciós-administratiu, d'acord amb el que es
disposa en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciósadministrativa.
No obstant això, l'interessat podrà optar per interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat; en aquest cas no caldrà interposar el recurs contenciósadministratiu anteriorment citat, en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del
recurs de reposició, de conformitat amb l'establert en els arts. 123 i següents de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, sense perjudici que l'interessat pugui exercitar qualsevol altre recurs que
estimi procedent.
SISÈ. Autoritzar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària número 933632.00 del pressupost de l'exercici 2018.
SETÈ.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera
sessió que es celebri.”
I perquè consti, davant de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, signo
aquest certificat.
Vilanova de Bellpuig, 19 de juny de 2018
La Secretària
Eva Torné i Vallverdú
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