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Aprovat per JUNTA DE GOVERN
Data: 20 de desembre de 2021
Àrea: SERVEIS PUBLICS
Expedient núm. 1379-000037-2021
Títol de l’acord:
EXP.-1379-000037-2021 (X2021002690) ADJUDICACIO CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES RECOLLIDES EN LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA REORDENACIÓ
DE L’APARCAMENT PÚBLIC DAVANT DE LA LLAR D’INFANTS DE SANTA
MARGARIDA I ELS MONJOS
Text de l’acord:
Vist el plec de clàusules administratives i la Memòria valorada per a la reordenació de
l’aparcament públic davant de la llar d’infants (C/. Tarragona, s/n) al terme municipal
de Santa Margarida i els Monjos, aprovats per la Junta de Govern Local en data 18
d’octubre de 2021.
És objecte de la contractació l’execució de les obres recollides en la memòria valorada
per a la reordenació de l’aparcament públic davant de la llar d’infants, segons les
especificacions que s’indiquen a continuació:
Autor de la
memòria

Titulació

Pressupost

BOPB

Maria del Mar
Gelida

Arquitecta superior
Arquitecta
municipal

93.794,73 € -IVA
inclòs-

8/10/2021

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa
l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic (en
endavant, LCSP).
Atès la justificació que consta a l’expedient i d’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, la
present contractació no es divideix en lots, atès el fet que la realització independent de
les diverses prestacions compreses en l’objecte del present contracte d’obres en
dificulta l’execució correcta des del punt de vista tècnic. És necessari que hi hagi
estricta coordinació tècnica en l’execució de les obres objecte del contracte, atès que
existeix unitat d’objecte i impossibilitat tècnica de separació de les diferents
prestacions d’obres a realitzar.
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació
harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es
durà a terme mitjançant procediment obert simplificat i adjudicació amb diversos
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criteris d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145 i següents de la
LCSP.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2021, en virtut del
qual s’acorda aprovar la millor oferta qualitat-preu per a la contractació de les obres
per a l’execució del contracte de les obres per a la reordenació de l’aparcament públic
davant de la llar d’infants al terme municipal de Santa Margarida i els Monjos, a favor
de l’empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA (CIF A-08743098).
Atès que a l’acord esmentat es va acorda requerir al licitador per a que, de conformitat
amb l’article 107 i següents de la LCSP constitueixi la garantia definitiva corresponent
al 5% de l’import d’adjudicació -IVA exclòs- xifrada en la quantitat de TRES MIL
QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS I CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
(3.452,55€), i de conformitat amb allò establert a l’article 150.2 de la LCSP i les
clàusules 1.10 i 1.17) del PCAP, presenti dins del termini de 7 dies hàbils, comptadors
des de la data d’enviament del requeriment electrònic, els certificats conforme que es
troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
la documentació acreditativa de la seva personalitat, capacitat, solvència econòmica i
tècnica, amb indicació de que si no s’executa adequadament el requeriment en el
termini assenyalat, s’entén que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedeix a
exigir-li l’import del 3 % del pressupost base de licitació -IVA exclòs-, en concepte de
penalitat.
De conformitat amb l’article 74 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per subscriure contractes amb el sector públic els empresaris han
d’acreditar que compleixen les condicions mínimes de solvència econòmica i
financera, i professional o tècnica que determini l’òrgan de contractació.
Vist la clàusula 1.10) del PCAP en relació a les condicions mínimes de solvència
econòmica i financera, i professional o tècnica determinades per l’òrgan de
contractació.
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Atès que el dia 3 de desembre de 2021 amb núm registre d’entrada E2021012934,
l’empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA (CIF A-08743098) ha tramès a l’Ajuntament
la documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.
Atès que consultades les dades en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores,
l’empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA (CIF A-08743098), es troba inscrita i acredita
la solvència econòmica i tècnica establerta a la clàusula 1.10) del PCAP. Així mateix,
l’empresa es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
Vist la carta de pagament emesa en data 3 de desembre de 2021 per la Tresorera
municipal, en que s’informa de la constitució de la garantí definitiva per import de
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TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS I CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS (3.452,55€).
Atès l’informe favorable emès en data 15 de desembre de 2021 per la Tècnica
d’Administració General.
De conformitat amb allò establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic, en relació a l’adjudicació i formalització dels contractes del sector públic.
Tenint present que la competència correspon a la Junta de Govern Local per delegació
efectuada per l’Alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant el Decret d’alcaldia núm.
2019DECR000078, de data 18 de juny de 2019, la Junta de Govern Local adopta els
següents,
ACORDS
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA amb CIF A-08743098,
el contracte de les obres recollides en la memòria valorada per a la reordenació de
l’aparcament públic davant de la llar d’infants al municipi de Santa Margarida i els
Monjos, per import de SEIXANTA-NOU MIL CINQUANTA-UN EUROS I NOU
CÈNTIMS (69.051,09€) –IVA exclòs-, que en aplicació del 21% IVA (14.500,73€),
ascendeix a VUITANTA-TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS I
VUITANTA-DOS CÈNTIMS (83.551,82€) –IVA inclòs-.
El termini d’execució del contracte serà de CINC (5) MESOS a comptar des de la
formalització de l’Acta de comprovació del Replanteig.
L’acta de comprovació del Replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen
integrants dins del contracte i, per tant, són exigibles.
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El contracte no serà prorrogable.
SEGON.- Establir com a preu màxim del contracte de les obres recollides en la
memòria valorada per a la reordenació de l’aparcament públic davant de la llar
d’infants al municipi de Santa Margarida i els Monjos, l’import de SEIXANTA-NOU MIL
CINQUANTA-UN EUROS I NOU CÈNTIMS (69.051,09€) –IVA exclòs-, que en
aplicació del 21% IVA (14.500,73€), ascendeix a VUITANTA-TRES MIL CINC-CENTS
CINQUANTA-UN EUROS I VUITANTA-DOS CÈNTIMS (83.551,82€) –IVA inclòs-, el
qual es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 1532.63101 “Arranjament
aparcament Llar Monjos” del vigent pressupost municipal per a l’exercici 2021.
TERCER.- Aprovar el compromís de la despesa (D) amb aplicació a l’exercici i import
següent:
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Import
(IVA inclòs)

Exercici

Partida pressupostaria

2021

1532.63101 “Arranjament aparcament Llar
Monjos”

83.551,82 €

TOTAL: 83.551,82 €
QUART.- Anul·lar l’autorització (A) corresponent a la diferència entre l’import autoritzat
i el compromès per a l’exercici 2021.
CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’adjudicatari OBRES I SERVEIS ROIG, SA amb
CIF A-08743098.
SISÈ.- Comunicar al l’adjudicatari que la formalització del contracte es realitzarà de
conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a
comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
SETÈ.- Publicar l’adjudicació del present contracte en el perfil de contractant.
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