Josep Maria Caffarel Serra, Secretari de l'Ajuntament de L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ
CERTIFICO
Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària 10/2018 celebrada el dia 23 d’octubre
de 2018 va adoptar l'acord que es transcriu a continuació:
ADJUDICACIÓ DE L’OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ AL DIPÒSIT DE SANT
MIQUEL. (expedient 2018/260/07)
ANTECEDENTS
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada el dia 24/04/2018 es va resoldre
aprovar el projecte de l’obra “Camí d’accés al dipòsit de Sant Miquel”, redactat pels
serveis tècnics del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Aquest, definitivament
aprovat va ser publicat al BOPT núm. 126 de 29 de juny de 2018 i DOGC 7650 de 26 de
juny de 2018.
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada el dia 22/05/2018 es va resoldre
aprovar l’expedient de licitació del projecte de l’obra “Camí d’accés al dipòsit de Sant
Miquel”, aprovant la convocatòria i el Plec de clàusules administratives particulars, que
van ser exposades al públic mitjançant anuncis publicats al tauler d’anuncis municipal i al
BOPT núm. 109 de 6 de juny de 2018, i que en no presentar-se cap al·legació van quedar
aprovats definitivament sense necessitat de posterior acord.
L’anunci de la convocatòria de la licitació es va publicar al perfil del contractant de
l’ajuntament de l’Espluga de Francolí, i dins del termini de presentació d’ofertes es van
presentar tres pliques.
Per part de la Mesa, en acte celebrat el dia 17 de juliol de 2018, es va procedir a obrir els
sobres núm. 1 corresponent a la documentació administrativa resultant admeses totes les
pliques presentades corresponents a les següents empreses.
OFERTA
1
2
3

EMPRESA
Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats SL
AGROVIAL SA
OBRES FEBIAL SL

Per part de la Mesa es va procedir, en data 24 de juliol de 2018, en acte públic anunciat
prèviament en el perfil del contractant, a obrir els sobres núm. 2 corresponents a la oferta
econòmica amb el següent resultat:
EMPRESA
Oferta econòmica
IVA
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Total IVA inclòs
baixa
Garantia suplementària
Persones amb discapacitat

35.432,61
29,11
48 mesos
cap

43.784,70
12,40
48
cap

44.981,50
10,01
48
1

A la vista del que es disposava a la Base 10.2 es va constatar que l’empresa CISA SL
havia presentat una oferta amb una baixa percentual del 29,11% que superava el límit del
20%, a partir de la qual, es presumia que la oferta era anormalment baixa, i per tant,
d’acord amb l’establert a l’article 149 de la Llei de contractes del sector públic, se li va
requerir per tal de que justifiques en el termini de deu dies hàbils a partir del següent al de
la notificació del requeriment, el nivell dels preus o els costos de l’oferta presentada.
Notificat el requeriment, l’empresa CISA SL va presentar diversa documentació, que a
judici del tècnic municipal era insuficient per a justificar la baixa dels preus oferts, i en
conseqüència va emetre en data 25 de setembre de 2018 un informe en aquest sentit.
En la mateixa data 25/09/2018 es va reunir la Mesa de contractació, la qual va acordar
excloure del procediment la plica presentada per l’empresa CISA SL en no haver justificat
suficientment la baixa oferta en la seva plica.
Per part de la Mesa és va procedir a valorar les altres dos ofertes restants, presentades
per les empreses AGROVIAL SA i OBRES FEBIAL SL d’acord amb les fórmules
matemàtiques establertes en el Plec de clàusules administratives que regeixen el
procediment licitatori i que va donar el següent resultat:
AGROVIAL
SA

EMPRESA
Oferta econòmica (sense IVA)
Garantia suplementària
Persones amb discapacitat
PUNTS TOTALS

36.185,70
48
0

punts

OBRES FEBIAL
SL

80,00
15,00
0,00
95,00

37.174,79
48
1

punts
77,60
15,00
5,00
97,60

Seguidament la Mesa, en aplicació de la clàusula 12.3. un cop feta la valoració de les
ofertes presentades d’acord amb els criteris establertes en els plecs, va acordar elevar a
la Junta de Govern Local, com a òrgan adjudicador la proposta d’adjudicació en la que
figuraven les ofertes classificades per ordre decreixent de valoració i identificada l’oferta
més avantatjosa econòmicament d’acord amb els criteris de valoració establerts en la
clàusula 10.1 dels Plecs.
Empresa
1 OBRES FEBIAL SL
2 AGROVIAL SA

Total
97,60
95,00

Igualment va acordar, en aplicació del que es disposa a clàusula 12.3, que per part de la
secretaria es requerís a l’empresa posicionada en primer lloc a presentar, en el cas de
que no s’hagués aportat anteriorment, o s’hagués autoritzat a l’administració a la seva
obtenció, o s’hagués obtingut a partir de la inscripció en els registres de contractistes
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vigents, a que presentés en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del següent
a aquell en que s’hagués efectuat el requeriment, la documentació establerta a les lletres
a), b) i c) de les bases que regulen la licitació.
L’empresa Obres Febial S.L ha dipositat l’aval per l’import de la garantia corresponent,
així com la resta de la documentació requerida per a justificar la seva solvència financera
i tècnica, la qual es considera ajustada al que s’assenyala als plecs de clàusules, haventse comprovat a més que aquesta empresa està al corrent de les seves obligacions
tributàries i socials, tant amb Hisenda i aquest ajuntament, com amb la Seguretat Social.
FONAMENTS DE DRET
Legislació aplicable.
Plec de prescripcions tècniques.
Pel Plec de clàusules administratives.
Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei
de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui
a la LCSP
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals
ACORD
Per tot l’exposat, per unanimitat de tots els membres de la Junta de Govern Local un cop
analitzada la documentació, i considerant-la ajustada a les prescripcions establertes als
Plecs de clàusules S’ACORDA:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa OBRES FEBIAL S.L.
amb NIF: B-65568172,
domiciliada a Ascó (43791) C/ Rojar, núm. 8, el contracte de l’obra de “Camí d’accés al
dipòsit de Sant Miquel” (Expedient 2018/260/07), amb l’abast i condicionaments establerts
al Plec de condicions aprovat definitivament i amb el detall següent:
•

Oferta econòmica 37.174,79 euros de base, més 7.806,71 € d’IVA al 21% que
totalitzen 44.981,49 euros.

•

Ampliació del termini de garantia suplementari en 48 mesos el que fa un total de
60 mesos de garantia a comptar des de la data de finalització de l’obra.

•

Compromís d’adscriure a l’obra, durant tot el termini d’execució, una persona
amb discapacitat.

SEGON.- Determinar que la formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de
5 dies hàbils des del següent en que es notifiqui aquesta adjudicació al licitador.
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TERCER.- Que en compliment de l'article 151 de la LCSP es notifiqui aquest acord a
l'adjudicatari, a tota la resta de licitadors, i que simultàniament es publiqui en el perfil del
contractant.
QUART.- Determinar que contra el present acord procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació, i que potestativament es
pot interposar, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació, recurs de reposició davant de l’òrgan que ha dictat la resolució.

I perquè així consti als efectes oportuns, lliuro aquest certificat.
l'Espluga de Francolí, 24 d’octubre de 2018.
El Secretari
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