Ref. Exp. CONOBR-0196/2021 l’execució de les obres de reforma d’espais de la planta
baixa i primera de l’edifici de serveis econòmics (Ca l’Argilaga).

S’accepta la resolució d’adjudicació, i es signa la present, a efectes d’entendre
formalitzat el contracte, conforme l’article 159.6 apartat g) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.

ELECNOR Y SERVICIOS PROYECTOS, SAU SL. p.p.,
Joan Pujols Camprubí
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ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA
lopez.miguel@elecnor.com - 618941757

Àrea d'Hisenda
Contractacio
Ref. CP CONOBR 0196/2021

Senyor/a,

Us notifico la resolució dictada per l'Alcaldessa Accidental el dia 31/08/2021, als
efectes oportuns.

Atentament,
El Secretari general
Jaume Renyer Alimbau
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DECRET
Atès que per Decret de la Regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda número
2021013443 de 21 de juliol de 2021, es va resoldre iniciar l'expedient i aprovar el
plec de clàusules administratives particulars que havia de regir la contractació de
les obres de reforma d’espais de la planta baixa i primera de l’edifici de serveis
econòmics (Ca l’Argilaga) amb un pressupost base de licitació de 81.227,58 euros
(IVA inclòs) i un valor estimat del contracte de 77.199,76 euros (més l’IVA que
correspongui), a l’empara de l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen 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 (LCSP).
Atès que és un contracte d’obres a l’empara de l’article 13 de la LCSP.
Atès que la licitació es fa per procediment obert simplificat sumari, no subjecte a
regulació harmonitzada, amb un únic criteri d’adjudicació relacionat amb els costos,
a l'empara dels articles 20, 146 i 159.6 de la LCSP.
Atès que a la licitació s’han presentat les empreses ELECNOR Y SERVICIOS
PROYECTOS, SAU i CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA.
Atès que en data 23 d’agost de 2021 es va procedir a l'obertura del Sobre únic
electrònic presentat pels licitadors, que conté la Declaració responsable de
compliment de les condicions establertes legalment per a contractar amb
l'Administració i la Proposició econòmica, i se’n va donar trasllat a la Unitat Tècnica
del Responsable del Contracte, per a què procedeixi a la valoració de les ofertes.
Atès que en data 25 d’agost de 2021, l’Enginyer Tècnic Municipal de Manteniment,
ha emès informe tècnic valoratiu en base al criteri avaluable de forma automàtica
establert a l'annex 3 del plec de clàusules administratives particulars i ha fet la
proposta d’adjudicació a favor de l’empresa ELECNOR Y SERVICIOS PROYECTOS,
SAU per ser la millor oferta classificada.
Atès que el termini d’execució dels treballs serà de tres mesos, a comptar des de la
data de l’acta de comprovació de replanteig i inici de l’obra, segons el que disposa
l'apartat D. Termini d'execució del contracte, del quadre de característiques del
contracte que consta al plec.
Atès que no s'exigeix constituir garantia definitiva, a l'empara de l'article 159.6 f) de
la LCSP, i segons disposa la clàusula setzena del Plec i l'apartat L. Garantia
definitiva, del quadre de característiques del contracte.
Ateses les condicions especials en relació amb l'execució que consten en l'apartat K.
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del quadre de característiques del contracte del plec, les quals són d'obligat
compliment per part de l'empresa contractista i, si escau, per l'empresa o les
empreses subcontractistes.
Atès que existeix la consignació necessària per a contractar, de conformitat amb el
que disposa l'article 116.3 de la LCSP.
Vist l'informe d'Intervenció de fiscalització prèvia a l'adjudicació de data 30 d’agost
2021.
En ús de les competències que em confereix la disposició addicional segona apartat
primer de la LCSP,
HE RESOLT:
1.- ADJUDICAR el contracte de l’execució de les obres de reforma d’espais de la
planta baixa i primera de l’edifici de serveis econòmics (Ca l’Argilaga) a l’empresa
ELECNOR Y SERVICIOS PROYECTOS, SAU per un import de 71.535,55 euros (IVA
inclòs), d’acord amb la seva oferta de data 19 d’agost de 2021.
La formalització del contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de
l'adjudicació per part del contractista, de conformitat amb l’article 159.6, apartat g)
de la LCSP, que haurà de tenir lloc dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
A aquests efectes, i un cop acceptada la notificació de la resolució d’adjudicació per
part de l’empresa adjudicatària a través de l’e-Notum, se li trametrà per correu
electrònic la notificació esmentada amb una anotació on constarà: «S’accepta la
resolució d’adjudicació, i es signa la present, a efectes d’entendre formalitzat el
contracte, conforme l’article 159.6 apartat g) de la LCSP», la qual haurà de ser
retornada signada electrònicament pel legal representant de l’empresa al correu
electrònic contractacio@reus.cat.
L’empresa contractista haurà de redactar un pla de seguretat i salut que englobi les
dues actuacions, contemplant necessàriament la simultaneïtat i coordinació dels
treballs.
2.- NOTIFICAR el present decret als licitadors que han participat en la licitació i
publicar-lo al perfil del contractant de l'Ajuntament de Reus.
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la recepció de la seva notificació.
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Ho mana i signa la Molt Il·lustre Sra. Alcaldessa Accidental en virtut de l'avocació de
competències que resulta del decret de l'Alcaldia de data 16 de juliol de 2019.
L'Alcaldessa Accidental

El Secretari general

Montserrat Vilella Cuadrada

Jaume Renyer Alimbau
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