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CERTIFICO:
Que en la sessió de la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2018, entre altres,
es prengué el següent acord:
12. Expedient de contractació de l'obra "Grades i formació de nous serveis al
Camp de futbol". Adjudicació. Exp. 36-01 04 006 11/2018.

En sessió de data 15 de febrer de 2018 el Ple municipal va acordar: a) aprovar
l'expedient de contractació de l’obra: “Grades i formació de nous serveis al Camp de
futbol" (exp. 36-01 04 006 11/2018), mitjançant tramitació ordinària i procediment obert
atenent a diferents criteris objectius de valoració, amb un pressupost màxim de licitació
de 471.183,26 euros (IVA exclòs); b) aprovar el plec de clàusules jurídicoadministratives i econòmiques particulars i el plec de prescripcions tècniques que han
de regir la licitació del contracte; c) disposar l’obertura del procediment d’adjudicació
convocant licitació pública mitjançant anuncis al BOP i perfil del contractant; d) aprovar
l’autorització de la despesa amb càrrec a la partida 342.62202 codi 2017-30_IN del
pressupost municipal.
De conformitat amb la clàusula 14 del Plec, el termini de presentació de pliques era de
26 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el
BOP, finalitzant el dia 3 d’abril de 2018.
Obert el procediment es presentaren a la licitació les següents empreses
-

VORACYS, SL (r/e 1-2018-000697-1, data:23/03/2018; hora:13:39)
AGLOMERATS GIRONA SA (r/e 1-2018-000716-1, data:29/03/2018;
hora;10:45)
RUBAU TARRES, SAU (r/e 1-2018-000735-1, data:03/04/2018; hora:13:00)
EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL (r/e 1-2018-000736-1,
data:03/04/2018; hora:13:36)
CONSTRUCCIONS J. PALLAS, SL (r/e 1-2018-000738-1, data:03/04/2018.
hora:13:32).

En data 9 d’abril es constituí la Mesa de Contractació, i prèviament a l’obertura del
sobre “A”, la Mesa comprovà la presentació en temps de les pliques, constatant que
totes entraren dintre de termini.
Seguidament la Mesa, procedí a l’obertura dels sobres “A” de les empreses, les quals
foren totes admeses al presentar correctament la documentació administrativa exigida
en el Plec de clàusules administratives particulars._
A les 12:00 hores del mateix dia 9 d’abril, i en acte públic, va tenir lloc l'obertura de les
proposicions relatives als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant xifres o
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percentatges (sobres “B”), sense l’assistència de cap representant de les empreses a
la sessió.
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Les proposicions ofertades foren les següents:

EMPRESA

PRESSUPOST

GARANTIA ADDICIONAL

VORACYS, SL

465.529,06

5 ANYS

AGLOMERATS GIRONA, SA

400.505,77

5 ANYS

RUBAU TARRÉS, SAU

459.403,70

5 ANYS

EXCAVACIONES AMPURDAN, 2000, SL

471.179,00

5 ANYS

CONSTRUCCIONS J. PALLAS, SL

449.133,22

5 ANYS

Finalitzat l’acte, la Mesa entrà a valorar les proposicions, constatant una possible baixa
desproporcionada de l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA. Concedit un termini
d’audiència a l’empresa, aquesta presentà la documentació justificativa del preu de
l’oferta que fou informada favorablement per la Mesa en sessió de data 18 d’abril de
2018. La Mesa en la mateixa sessió puntuà les proposicions aplicant les fórmules
establertes en els criteris de valoració de la clàusula 16 del Plec, resultant-ne la
següent classificació ordena ja de forma decreixent:
EMPRESA

OFERTA ECON

GARANTIA

TOTAL

80

20

100

CONSTRUCCIONS J. PALLAS, SL

71,34

20

91,34

RUBAU TARRÉS, SAU

69,74

20

89,74

VORACYS, SL

68,83

20

88,83

EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL

68,00

20

88,00

AGLOMERATS GIRONA, SA

A la vista de la classificació la Mesa va acordar proposar l’adjudicació del contracte a
l’empresa AGLOMERATS GIRONA,SA, primera classificada, per ser l’empresa amb
major puntuació.
En data 18 de maig de 2018, i posteriorment en tràmit de subsanació d’esmenes el dia
1 de juny de 2018 AGLOMERATS GIRONA, SA. presentà correctament la
documentació requerida per l’Ajuntament mitjançant Decret de data 7 de maig de
2018, i acredità haver constituït la garantia definitiva per import 40.050,58 euros,
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mitjançant aval amb CaixaBanc, inscrit al Registre d’Avals amb el número 9340-032006360-30.
La competència per a l'adjudicació del contracte correspon a la Junta de Govern Local
en virtut de la delegació de competències efectuada pel Ple en sessió de data 15 de
febrer de 2018.
A la vista de l'anterior, i d'acord amb l'establert a l'art.151 i 161 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER.- DECLARAR VÀLIDA la licitació i adjudicar, d’acord amb la proposta de la
Mesa de contractació, el contracte d’obres “Grades i formació de nous serveis al Camp
de futbol”, a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA amb NIF A17207168, per un
import de 400.505,77 euros (IVA no inclòs), d’acord amb els corresponents plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, i les condicions
ofertades per l’adjudicatari en la licitació, que s’adjuntaran al contracte formant part del
mateix i que són:
a) Garantia addicional de l’obra: 5 anys
SEGON.- DISPOSAR sobre crèdit autoritzat, la despesa del contracte amb càrrec a la
partida 342.62202 codi 2017-30_IN del pressupost vigent.
TERCER.- NOTIFICAR aquests acords a l’adjudicatari i a la resta de candidats i
licitadors.
QUART.- PUBLICAR l’adjudicació d’aquest contracte en el perfil del contractant de
l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l’article 151.4 del TRLCSP.
CINQUÈ.- PROCEDIR a la formalització del contracte en el termini dels 15 dies hàbils
següents al de la recepció de les notificacions del present acord per les empreses
participants, de conformitat amb l’article 156.3 del TRLCSP., i a la seva publicació en
el BOP i en el perfil del contractant de l’Ajuntament.
SISÈ.- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat, d’acord amb l’article 333 del TRLCSP.
SETÈ.- FACULTAR el Sr. Alcalde per a la formalització del corresponent contracte
administratiu.

I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcalde.
Fornells de la Selva.
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