DECRET DALCALDIA
Adjudicació del contracte d’obres del projecte d’obra local ordinària “Millora del drenatge del camí
del Pla”.
Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament de data 1 de desembre de 2020 es va acordar aprovar
l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat (diversos criteris d’adjudicació) del
contracte d’obres del projecte d’obra local ordinària Millora del drenatge del camí del Pla, a la
vegada que també es va aprovar el "Plec de clàusules administratives particulars que regiran la
contractació mitjançant procediment obert simplificat amb diversos criteris d’adjudicació i l’import
base de licitació, de amb un pressupost de contracte de 141.570,16 € (IVA no inclòs) així com la
corresponent convocatòria, la qual es va publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament
Vist que, dins el preceptiu termini de presentació d’ofertes, es van presentar les empreses:
PUNTUACIÓ
6,00
15,65
9,50
16,15
6,35
9,50

EMPRESA
Geoconstruccions Begur SL
Excavacions Jperaferrer SL
Pere Giralt Sagrera SA
Construccions Fuste SA
Salvador Serra SA
Aglomerats Girona SA

Vista l’acta de la Mesa de contractació, de 23 de febrer, en la que es procedeix a la valoració global
de les ofertes, amb el següent resultat:
PUNTUACIÓ TOTAL
Nom licitador
Geoconstruccions Begur SL
Excavacions Jperaferrer SL
Pere Giralt Sagrera SA
Construccions Fusté SA
Salvador Serra SA
Aglomerats Girona SA

PROP TECNICA
6,00
15,65
9,50
16,15
6,35
9,50

PREU
80,00
73,94
74,42
69,74
67,50
72,57

TOTAL
86,00
89,59
83,92
85,89
73,85
82,07

Vista la proposta que la Mesa de contractació va requerir l’empresa Excavacions JPeraferrer SL a
presentar la documentació necessària per a contractar;
Vista la documentació presentada pel licitador en data 2 de març de 2021,
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Atès que per tal de complir els terminis legals establerts en la normativa de contractació, i tenint en
compte que el Ple no celebrar en breu una sessió plenària
A la vista de tot això, aquesta Alcaldia
RESOLC:
PRIMER.- DECLARAR vàlida la licitació i ADJUDICAR, d’acord amb la proposta de la Mesa de
contractació, el contracte d’obres del projecte d’obra local ordinària “Millora del drenatege del camí
del Pla” a l’empresa EXCAVACIONS JPERAFERRER SL amb CIF B17634304 per resultar la millor en base
a la millor relació qualitat preu i conforme als Plecs l’oferta presentada per import de 118.725,56 €
(IVA no inclòs).
TERCER.- DISPOSAR la despesa amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostaria.
QUART.- APROVAR el Programa de Treball presentat pel contractista, en la proposta tècnica
presentada en la licitació i ratificada en la documentació aportada per a la contractació.
CINQUÈ.-FORMALITZAR el contracte i determinar que la data de la signatura iniciarà el termini de 10
dies hàbils per formalitzar l’acata de comprovació de l’expedient, previst al plec de clàusules
administratives.
SISÈ.-NOTIFICAR aquesta resolució per mitjans electrònics als licitadors.
SETÈ.- CONDICIONAR l’eficàcia dels anteriors acords a la ratificació del Ple de l’Ajuntament del
present decret.
VUITÈ.- PUBLICAR la present resolució en el Perfil del contractant. El corresponent anunci, es
publicarà un cop aquesta resolució hagi estat ratificada pel Ple de l’Ajuntament.
Així ho mana i signa
L’alcalde
Josep Maria Ros Marull
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