Contractació d’obres de reformes al pavelló poliesportiu de Constantí
Fets
En data 22 de gener de 2019 mitjançant Provisió d’Alcaldia es va aprovar iniciar
l'expedient de contractació i sol·licitar incorporar tota la documentació inherent a
l’expedient.

Es van redactar el Plec de clàusules administratives particulars per part de l’àrea de
contractació i el Plec de prescripcions tècniques formava part del projecte constructiu
redactat per l’enginyer David Rodríguez Robles, els quals han de regir-se la present
contractació.
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les
necessitats del present contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària 933 63200
del pressupost de despeses de la Corporació així com per part de la Intervenció s’ha
procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.
Per part de Secretària s'ha informat l'aprovació de l'expedient.
En data 30 de gener de 2019 la Junta de Govern Local en sessió ordinària acordà:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació d’ obres de reformes al pavelló
poliesportiu de Constantí mitjançant procediment obert simplificat sumari, amb quatre
lots, una durada global de tres mesos, i amb els pressupostos següents per cada lot:
 Lot 1: Obra civil, paleteria, sostres i paviments amb un pressupost base de
licitació de 6.651,27 € i 1.396,77€ d'IVA.
 Lot 2:Tancaments d’alumini amb un pressupost base de licitació de
32.311,89 € i 6.785,50€ d'IVA.
 Lot 3: Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat amb un pressupost base de
licitació de 30.562,12 € i 6.418,04€ d'IVA.
 Lot 4:Climatització i ventilació amb un pressupost base de licitació de 9.836,17 €
i 2.065,60€ d'IVA.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques
particulars que han de regir la contractació.
Tercer. Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació i publicar en el Perfil de
contractant l’anunci de licitació i la documentació integrant de l’expedient de
contractació perquè en el termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la
publicació es presentin les proposicions que s'estimin pertinents.
Quart. Autoritzar la despesa per import de 96.027,35€, IVA inclòs, al tipus del 21%,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost vigent 933 63200
dividit en els 4 lots següents:
 Lot 1: Obra civil, paleteria, sostres i paviments amb un pressupost base de
licitació de 6.651,27 € i 1.396,77€ d'IVA.
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L’enginyer municipal va emetre informe de necessitat d’aquest contracte d’ obres de
reforma del pavelló, d’una banda, per adaptar-se a noves necessitats d’ús o bé aplicar
noves solucions i tecnologies a les instal·lacions actuals per tal d’estalviar consums i
fer-les més eficients, i d’altra, en no disposar de materials personals ni materials propis
per poder executar aquest tipus d’obra.

Número : 2019-0180 Data : 06/03/2019

Per part de la unitat gestora de serveis tècnics es va posar de manifest la necessitat
d'iniciar els tràmits corresponents per procedir a la contractació per l’execució de
reformes bàsiques d’acondicionament de certes instal·lacions del pavelló poliesportiu
municipal de Constantí.

DECRET

Oscar Sanchez Ibarra (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 06/03/2019
HASH: 3c1a7815a4340300562b5dea49f5187c

DECRET DE REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ I GARANTIA DEFINITIVA
Identificació de l’expedient: 184/2019





Lot 2:Tancaments d’alumini amb un pressupost base de licitació de
32.311,89 € i 6.785,50€ d'IVA.
Lot 3: Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat amb un pressupost base de
licitació de 30.562,12 € i 6.418,04€ d'IVA.
Lot 4:Climatització i ventilació amb un pressupost base de licitació de 9.836,17 €
i 2.065,60€ d'IVA.”

En data 5 de febrer de 2019, l’àrea de contractació va publicar el corresponent anunci
de licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Constantí.

Excloure a l’empresa Plan Your Future SL per presentar en el sobre digital un
model de declaració responsable que no coincideix amb el que figura com Annex I
del Plec de Clàusules administratives particulars i no presentar cap oferta
econòmica.

-

Excloure a l’empresa Ecosòl Ebre, S.L per no figurar inscrita en el Registre Oficial
de Licitadors i Empreses Classificades (RELI) o en el Registre Oficial d’empreses
licitadores i empreses classificades del Sector públic (ROLECE) i no haver justificat
la seva inscripció un cop requerida, de conformitat amb el previst a la l’article
159.4 i a la clàusula 10 del PCAP, en la qual expressament es preveu que:
“De conformitat amb l'article 159.4.a) en relació amb la DT tercera LCSP, a partir
del 09.09.2018 tots els licitadors que es presentin a licitacions realitzades a través
del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, en la data final de
presentació d'ofertes.”
Proposar finalment els següents licitadors com a adjudicataris:
LOT

LICITADOR

PUNTUACIÓ

1

Eixumara d'Indústries, S.L.

100 punts

2

Serralleria Manser, S.L.

100 punts

3

Eixumara d'Indústries, S.L.

19,35 punts

4

Eixumara d'Indústries, S.L.

100 punts

Fonaments jurídics
La legislació aplicable és la següent:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Plec de clàusules administratives particulars.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en
endavant RD 817/2009).
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En data 21 de febrer de 2019, l’òrgan de contractació va realitzar l’obertura del sobre
únic i va sol·licitar informe a serveis tècnics de valoració d’ofertes, classificació i
proposta d’adjudicació, un cop realitzada la comprovació en el RELI de les empreses
presentades, el qual inclou les següents conclusions:
- Excloure a l’empresa Glaxon Energia, S.L. per no presentar la seva oferta en
format electrònic, tal i com figura a la clàusula tretzena del Plec de Clàusules
Administratives particulars.

-

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no
s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Part dispositiva
Primer. Fer ús de la possibilitat d'avocació de les competències en matèria de
contractació delegades a la Junta de Govern Local en virtut de Resolució d’Alcaldia
núm. 248/2015 de 30 de juny de 2015 en el coneixement d'aquest assumpte, en virtut
de l'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
tenint en compte la necessitat de tramitar amb celeritat aquest procediment i
començar l’ execució dels treballs de reforma.

“De conformitat amb l'article 159.4.a) en relació amb la DT tercera LCSP, a
partir del 09.09.2018 tots els licitadors que es presentin a licitacions realitzades
a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, en la data final
de presentació d'ofertes.”
Cinquè. Aprovar la classificació definitiva, acceptar la proposta i adjudicar els lots del
contracte d’obres de reformes al pavelló poliesportiu de Constantí a les següents
ofertes per considerar que compleixen els requisits i condicions exigits en el plec
contractual i perquè són les que han obtingut la puntuació més alta en el procediment
de licitació portat a terme, segons aplicació dels criteris establerts en el plec regulador
de l'adjudicació del contracte:
 Lot 1: Obra civil, paleteria, sostres i paviments a la mercantil Eixumara
d’Indústries, S.L. per un import 6.451,73 € (IVA exclòs).
 Lot 2: Tancaments d’alumini a la mercantil Serralleria Manser, S.L. per un import
de 26.833,36 € (IVA exclòs) amb les millores ofertades a realizar.
 Lot 3: Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat a la mercantil Eixumara
d’Indústries, S.L. per un import de 29.645,25 € (IVA exclòs).
 Lot 4: Climatització i ventilació a la mercantil Eixumara d’Indústries, S.L. per un
import de 9.541,09 € IVA exclòs).
Sisè. Disposar una despesa de 87.690,43 €, amb càrrec a les aplicació pressupostària
933-63200 de l’exercici 2019 d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Setè.- El termini d’execució és de tres mesos a comptar des de la data de l'acta de la
comprovació del replanteig. La formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la
signatura d'acceptació pels contractistes de la resolució d'adjudicació.
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Quart. Excloure a l’empresa Ecosòl Ebre, S.L per no figurar inscrita i no haver justificat
la seva inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades (RELI) o
en el Registre Oficial d’empreses licitadores i empreses classificades del Sector públic
(ROLECE) un cop requerida, de conformitat amb el previst a la l’article 159.4 i a la
clàusula 10 del PCAP, en la qual expressament es preveu que:
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Tercer. Excloure a l’empresa Plan Your Future SL per presentar en el sobre digital un
model de declaració responsable que no coincideix amb el que figura com Annex I del
Plec de Clàusules administratives particulars i no presentar cap oferta econòmica.

Número : 2019-0180 Data : 06/03/2019

Segon. Excloure a l’empresa Glaxon Energia, S.L. per no presentar la seva oferta en
format electrònic, tal i com figura a la clàusula tretzena del Plec de Clàusules
Administratives particulars.

Vuitè. Notificar, en els termes que preveu l’article 151.1 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, l'adjudicació definitiva als licitadors que no han estat adjudicataris i
simultàniament publicar l’anunci de l'adjudicació en el perfil de contractant.
Novè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l'article 346.3 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

O recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació
de l’anunci en el perfil del contractant.

DECRET

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.
L’Alcalde
En Constantí, a la data de signatura electrònica
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat
l’acte recorregut, tret que es tracti d’un acte dictat per delegació, cas en el qual
correspondrà la resolució a l’òrgan delegant, en el termini d’un mes, a comptar des del
dia següent al de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant.
Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de
reposició sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat i
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Tarragona.
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Desè. Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels recursos següents:

