DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES CORRESPONENT
AL PROJECTE D’OBRA “REMODELACIÓ DEL CARRER PRESIDENT
COMPANYS”
Reunits a la Selva del Camp, a les 10:00 hores del dia 13 de gener de 2020
D'una part, el Sr. JORDI VINYALS NOGUÉS de qui s’ometen les dades personals
perquè actua en la seva condició d’Alcalde de l'Ajuntament de la Selva del Camp,
assistit del Secretari de la Corporació Sr. Josep Rofes i Llorens, que dóna fe de l'acte.
D'altra part el Sr. JOSEP MARIA RAMOS SOTELO amb D.N.I. 36.987.912-W,
actuant en nom i representació de l’empresa GESTIÓN INGENIERA Y
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA (GICSA), amb C.I.F. núm.
A43795442, amb domicili a l'efecte de notificacions al Polígon Industrial Riuclar, Carrer
Carbó núm. 84-86 de Tarragona (CP 43006).

La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del contracte d’obres del
projecte “REMODELACIÓ DEL CARRER PRESIDENT COMPANYS”

Aquesta adjudicació va ser aprovada per Acord de la Junta de Govern Local de 17-122019, acord que literalment diu:
<<Acord d’adjudicació del contracte d’obres “Remodelació del Carrer del
President Companys”

ANTECEDENTS
En data 13 d’agost de 2019 la Junta de Govern Local va acordar aprovar l’expedient
de contractació per adjudicar les obres “Remodelació del Carrer del President
Companys” de La Selva del Camp, que comprèn l’aprovació de la despesa de
431.852,29 €, que té el següent detall:
- Pressupost de licitació: 356.902,72 €.
- IVA 21%: 74.949,57 €
Es va sotmetre a licitació l’expedient amb anunci al Perfil de Contractant de
l’Ajuntament de la Selva del Camp durant un termini de 26 dies, mitjançant un
procediment obert, de tramitació ordinària, amb els següents criteris d’adjudicació:
oferta més avantatjosa, utilitzant fórmules matemàtiques (60%), corresponents al preu,
subjectes a criteris subjectius: Pla d’execució dels treballs (40%).
La Mesa de contractació, reunida en sessió del dia 15 de novembre de 2019, va
procedir a l’obertura del sobre A i del sobre B de les empreses que han participat en
aquest procés de licitació i que són les següents:

EMPESA
GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA
(GICSA)
Examinada la documentació administrativa continguda al sobre A, s’admet els licitador,
atès que en tots els casos consta la presentació de la declaració responsable i del
formulari DEUC.
Examinada la documentació continguda al sobre B, que correspon al pla d’execució
dels treballs, amb el qual valorar les mesures i mitjans a aportar pel contractista per
minimitzar les afeccions a la mobilitat durant l’execució de les obres, es trasllada als
serveis tècnics perquè redactin el corresponent informe valoratiu i realitzin la puntuació
del contingut d’aquest sobre, atenent els criteris de valoració fixats en el plec de
clàusules administratives particulars.
La Mesa de contractació reunida en sessió 19 de novembre de 2019, va procedir -en
sessió pública- a donar compte de l’informe tècnic i a l’obertura de la documentació
continguda en el sobre C, que correspon a l’oferta econòmica.
Pel que fa al contingut de l’informe tècnic, és el següent:

VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES

1. Pla d'execució dels treballs
Es valoraran les mesures i mitjans a aportar pel contractista per minimitzar les
afeccions a la mobilitat durant l'execució de les obres (40 punts).
Es presentarà com a màxim en 10 fulls DIN-A4 per una sola cara, tamany minin de la
lletra 11, i un plànol DIN-A3 amb les indicacions corresponents.

GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, S.A. (GICSA)
En relació amb el pla d’execució dels treballs es comprova que aporta un diagrama de
Gantt amb la planificació d’execució de l’obra, mantenint el termini d’execució a tres
mesos (3 mesos).
A més, explica el desenvolupament de l’obra i enumera els mitjans materials, mitjans
humans i equip tècnic assignat a l’obra.

Pel que fa a les mesures i mitjans per minimitzar les afeccions a la mobilitat durant
l'execució de les obres, en primer lloc fa un anàlisis de les afeccions a l’accessibilitat
dels veïns del carrer Companys, on exposen que sempre es garantirà l’accés a peu i
que l’accés als guals amb vehicles es veurà afectat en funció dels treballs que es
realitzin (Ex.: enderrocs de paviments).

En segon lloc, analitza la mobilitat de la resta del poble i conclou que no queda
afectada atès que hi ha alternatives per poder accedir i circular pel poble sense cap
afectació.
Com a mesures sobre les afeccions a la mobilitat durant l'execució de les obres
exposa:
-

Comunicació i informació de les afectacions i del desenvolupament de l’obra
amb els serveis tècnics municipals i el coordinador de seguretat i salut.
Comunicació amb els veïns amb atenció i informació personalitzada.
Previsió d’un equip de resposta urgent per atendre possibles emergències
relacionades amb les obres.
Designació d’un responsable de l’afecció als veïns coordinat amb un agent cívic
per estudiar i analitzar diàriament els talls de feina i les solucions envers la
seguretat i mobilitat dels veïns.
Adopció de mesures de seguretat i salut i protecció amb itineraris segurs pels
vianants.
Ubicació del replec de material de l’obra en parcel·les properes al carrer
Companys.
Tancament de l’obra i accés des de la plaça Catalunya.

En conclusió, considerant que es valoren les mesures i mitjans per minimitzar les
afeccions a la mobilitat durant l'execució de les obres i analitzada la documentació
presentada en aquest apartat queda acreditat que té suficient coneixement del projecte
i de les afeccions a la mobilitat durant l'execució de les obres.
Tanmateix no es consideren adequats els llocs de replec de material, ja que es troben
fora de l’àmbit de l’obra i a més pot afectar la mobilitat dels carrers propers tret que el
coordinador de seguretat i salut ho valori positivament. Per aquest motiu es detreuen
10 punts del màxim assolible.

PUNTUACIÓ TOTAL

EMPRESA
1 GICSA

PLA D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS: Mesures
PUNTS
i mitjans per minimitzar les afeccions a la
SOBRE B
mobilitat durant l'execució de les obres
30
30

Pel que fa a l’obertura del sobre C, corresponent a criteris puntuables automàticament,
l’oferta presentada per l’empresa és la següent:
EMPRESA
1 GICSA

PUNTS
SOBRE C
312.781,46 € (més IVA)
60

PREU

La puntuació total obtinguda per l’empresa GICSA és de 90 punts.
La mesa de Contractació va establir que la oferta més avantatjosa, d’acord amb el plec
de clàusules administratives de la licitació, és la presentada per l’empresa GESTIÓN
INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA (GICSA), amb el NIF
A43795442, pel preu de 312.781,46 € (IVA exclòs del preu), proposant la mesa a
l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de l’obra “Remodelació del carrer
del President Companys” a aquesta empresa.
S’ha sol·licitat a l’empresa la presentació de la documentació indicada pel plec de
clàusules, la qual va presentar amb data 29-11-2019 la documentació sol·licitada, així
com la garantia definitiva per import de 15.639,07 euros.

FONAMENTS DE DRET
Legislació aplicable:
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
Per tot l’exposat, la junta de govern ACORDA:
PRIMER.- Adjudicar el contracte les obres compreses al “Remodelació del Carrer
President Companys” a l’empresa GESTIÓN INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA SA (GICSA), amb el NIF A43795442, pel preu de 312.781,46 € (IVA
exclòs del preu).
SEGON.- Requerir a l'empresa GESTIÓN INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA SA perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
TERCER.- Notificar aquest acord als licitadors que han participat en el procés de
contractació, amb indicació dels recursos procedents.
QUART.- Donar la publicitat reglamentària a aquest acord, amb el contingut mínim
establert a l’article 151.4 TRLCSP.>>

I reconeixent-se ambdues parts competència i capacitat per a formalitzar el present
document

OTORGUEN
PRIMERA. El Sr. JOSEP MARIA RAMOS SOTELO, en representació de l’empresa
GESTIÓN INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA, es
compromet a la realització contracte d’obres del projecte “Remodelació del Carrer
President Companys” d’acord amb el plec de clàusules administratives, que figuren en
l'expedient, documents contractuals que accepta incondicionalment i sense reserva
alguna i del que deixa constància signant en aquest acte la seva conformitat en ell.
SEGONA. El preu del contracte és de 312.781,46 € més IVA.

TERCERA El Sr. JOSEP MARIA RAMOS SOTELO en representació de l'empresa
GESTIÓN INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA, presta la
seva conformitat al Plec de Condicions que és document contractual, signant-lo en
aquest acte i se sotmet, per a quan no es trobi en ell establert als preceptes del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, de Contractes del
Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, articles
vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, en tot el que no
s'oposi al del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; supletòriament s'aplicaran les restants
normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
QUART.- Les factures es realitzaran a nom de l’Ajuntament de La Selva del Camp.

El present contracte s'estén en dos exemplars i a un únic efecte, en el lloc i
data al principi esmentats.
L’Alcalde,
Jordi Vinyals Nogués

En representació de l’empresa
GESTIÓN INGENIERA Y
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA,
Sr. JOSEP MARIA RAMOS SOTELO

El Secretari,
Josep Rofes Llorens

