En compliment al disposat a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, li notifico l’acord pres en l’assumpte que s’indica per la
Junta de Govern Local en data 6 de novembre de 2018 que diu el
següent:
3.D.4) ESTUDI I APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU D’OBRES DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL
CARRER SANT AGUSTÍ DE MASBOQUERA PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT SUMARI, AMB SOBRE ÚNIC, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA
(EXP. 3392/2018)
Atès que en data de 31 de juliol de 2018 es va detectar la necessitat de
contractació de les obres del projecte de reurbanització del Carrer Sant
Agustí de Masboquera.
Atès que aquest Ajuntament no compta amb els suficients mitjans materials
ni personals per cobrir les necessitats del contracte, i que aquesta obra no
pot ser objecte de gestió per aquesta administració, es considera
degudament justificada l’adequació a les necessitats que es pretenen cobrir
amb el contracte, així com la idoneïtat de l’objecte i contingut del mateix,
procedir a la contractació externa.
Ateses les característiques de l’obra es considera com procediment més
adequat el procediment obert simplificat sumari, amb sobre únic, tramitació
ordinària.
Atès que es va emetre informe d’intervenció sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent.
Atès que es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable,
el procediment a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el
contracte. Atès que es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de
Clàusules Administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques,
que han de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que es va realitzar per l’Interventor la retenció de crèdit oportuna i es
va emetre Informe de fiscalització de l’expedient amb les següents
conclusions: Procedeix la tramitació de l’expedient.
Atès que en data de 30 d’agost de 2018, mitjançant acord de la Junta de
Govern Local, es va aprovar l’expedient de contractació juntament amb el
Plec de Clàusules Administratives particulars per a la contractació de les
obres del projecte de reurbanització del Carrer Sant Agustí de Masboquera
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pel procediment obert simplificat sumari, amb sobre únic i tramitació
ordinària. Així mateix es va autoritzar la despesa que suposa l'adjudicació.
Atès que es va publicar anunci de licitació per termini de 10 dies hàbils en el
perfil del contractant de l’òrgan de contractació, amb la finalitat que els
interessats presentessin les seves proposicions.
Atès que, durant la licitació es van presentar 5 propostes que consten a
l’expedient.
Atès que la puntuació total obtinguda una vegada ponderat els criteris de
valoració ha estat de:

Atès que es va requerir per acord de Junta de Govern Local de 9 d’octubre
de 2018 (punt 3.D.7) al licitador que va presentar l’oferta perquè presentés
la documentació acreditativa de la possessió i validesa dels documents
exigits en l'apartat primer de l'article 140.1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, així com justificació de la
constitució de la garantia definitiva i, a més, que disposa dels mitjans que
s'hagi compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte.
Atès que el licitador Construcciones y Proyectos Miami SL, ha constituït la
garantia definitiva per import de 2.375,00€ (5% del preu d'adjudicació,
sense IVA), mitjançant transferència bancària. Examinada la documentació
que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de conformitat amb
l’establert a l’article 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents amb dret a vot,
ACORDA:
1. Adjudicar a l'empresa Construcciones y Proyectos Miami SL, el contracte
d’obres del projecte de reurbanització del Carrer Sant Agustí de
Masboquera, per procediment obert simplificat sumari, amb sobre únic, i
tramitació ordinària, per import de 47.500€ (IVA no inclòs).
2. Disposar la despesa a càrrec a l’aplicació pressupostària del vigent
pressupost 2018/1341/1531/61902.
3. Notificar a Construcciones y Proyectos Miami SL el present acord i citar-lo
per a la signatura del contracte.
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Atès que la Mesa de contractació proposa a la Junta de Govern Local
l’adjudicació del contracte a Construcciones y Proyectos Miami SL, per haver
presentat l’oferta més avantatjosa.

4. Publicar la formalització del contracte administratiu d’obres del projecte
de reurbanització del Carrer Sant Agustí de Masboquera en el Perfil de
contractant.
5. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa l'article 346 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
6. Notificar aquest acord a la resta de licitadors, a la tècnica urbanista, als
serveis tècnics municipals, a la intervenció municipal i a l’administrativa
adjunta a secretària.
7. Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa es podrà
interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes comptat des
de l’endemà de la notificació d’aquest acord, davant de la Junta de Govern,
o recurs contenciosadministratiu en el termini de dos mesos comptats des
de l’endemà de la notificació d’aquest acord, davant del Jutjat
contenciosadministratiu de Tarragona.
La Secretària
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Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.

