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SOTECEN VIAL S.L.
B66378134
lluis@sotecen.com
NOTIFICACIÓ
Us notifico que la Junta de govern local de l’Ajuntament d’Olivella, reunida el dia 27 de
desembre de 2018 ha adoptat el següent acord que és del vostre interès:
Regidoria: Organització i serveis centrals
Data sessió: 27 de desembre de 2018
Assumpte: Adjudicació del contracte d’obres d’actuacions per a la millora del paviment
existent en alguns trams dels carrers del municipi d’Olivella
Núm. expedient: 1379-1188/2018
Antecedents
1. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària tinguda el 27 de novembre de 2018, va
aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació per a la contractació d’obres p d’actuacions per
a la millora del paviment existent en alguns trams dels carrers del municipi d’Olivella,
mitjançant procediment de licitació obert simplificat, així com els plecs de clàusules que
regeixen la contractació.
2. En el període de presentació d’ofertes la licitació es van presentar les proposicions següents:
EMPRESA

CIF

Construcciones y Explanaciones Gras, S.A
SOTECEN VIAL, S.L

A08183006
B66378134

CSV: a13fd6ea-2e4f-423c-b759-fc12b9222344
49a8eaa9-c1d3-49c1-b17b-5b8c8ed6b64d
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3. El 21 de desembre de 2018, d’acord amb la diligència emesa pel secretari-interventor,
s’obren els documents de declaracions responsables presentades per les empreses licitadores, i es
constata que s’ajusten als models establerts en el plec de clàusules administratives particulars. Tot
seguit, es verifica que les empreses presentades constin inscrites en el registre electrònic de
licitadors. Construcciones y Explanaciones Gras, S.A consta inscrita al ROLECSP i SOTECEN VIAL,
S.L consta inscrita al RELI.
A continuació, s’avalua i es classifiquen les ofertes presentades per les empreses licitadores i
s’inclou la suma total de les puntuacions obtingudes:

Oferta econòmica sobre el
pressupost de licitació
TOTAL PUNTUACIÓ

Construcciones y
Explanaciones Gras, S.A
Proposició
16.321,20 (sense IVA) €
19.748,65 (amb IVA) €
85,47

SOTECEN VIAL, S.L
Proposició
13.950,00 (sense IVA) €
16.879,50 (amb IVA) €
100

Fonaments de dret
1. Adjudicació
Els articles 150, 158 i 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
estableixen els criteris i la forma d’adjudicació dels contractes.
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2. Òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord
El Decret de l’alcaldia núm. 207/2015 delega a la Junta de Govern Local la competència com a
òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministraments, de serveis, de
gestió de serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats quan el
seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

ACORD
PRIMER. ADJUDICAR a l’empresa SOTECEN VIAL, S.L el contracte d’obres d’actuacions per a la
millora del paviment existent en alguns trams dels carrers del municipi d’Olivella, per una
durada màxima quatre mesos, com a màxim fins el dia 30 d’abril de 2019, d’acord amb els
criteris, les condicions i les millores que s'inclouen en la proposta presentada i segons el que
estableix el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de clàusules de prescripcions
tècniques per un preu de 16.879,50 € (IVA inclòs) -13.950,00 IVA exclòs-.
SEGON. ANUL·LAR parcialment l’autorització de l’import no disposat i DISPOSAR la despesa a
càrrec del pressupost municipal prorrogat de l’any 2018:
N. Operació Fase
220180006164 A/

220180006164 D

Aplicació

Import

B3-1532-6190200
«Inversió reposició via
pública».
B3-1532-6190200
«Inversió reposició via
pública».

Text lliure

2.869,15 CONTRACTE MILLORA
PAVIMENTACIO
16.879,50 CONTRACTE MILLORA
PAVIMENTACIO

TERCER. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors.
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QUART. PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil de Contractant.
CINQUÈ. COMUNICAR un cop formalitzat el contracte al registre de contractes del sector públic,
per a la seva inscripció, les dades bàsiques d’aquest contracte, segons preveu l’article 346 de la
LCSP.
SISÈ.- DECLARAR el règim de recursos aplicable:
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta
notificació.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició, previ al
contenciós administratiu, davant l’Alcalde/ssa en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la present notificació. Fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat no es pot interposar cap recurs contenciós
administratiu.
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Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que considerin
oportú.»
Ignacio Aragonés Seijo
Secretari-interventor
[document signat electrònicament]

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
La formalització del contracte s’efectua mitjançant la signatura d’acceptació pel contractista
d’aquesta resolució d’adjudicació, en el termini màxim de 15 dies hàbils.

[signatura electrònica obligatòria]
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