ESTEFANIA CURTO ZAPATER, SECRETARIA ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT
DE L’ALDEA,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de L’Aldea en sessió
de caràcter Ordinari celebrada en data 19 de desembre de 2018 va acordar, entre
d’altres, el que a continuació es transcriu literalment, a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta corresponent a dita sessió, de conformitat amb
allò previst a l’art. 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals:
“2.2.9.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE
D’OBRES D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA SÈQUIA MARE, PER
PROCEDIMENT OBERT ABREUJAT. NÚM. D’EXP.: 2018/913

21/12/2018 ALCALDE-PRESIDENT

1- La Junta de Govern Local per acord de data 5 de setembre de 2018 va aprovar
l’expedient i el Plec de Clàusules Administratives per a l’adjudicació del contracte
d’obres per a l’arranjament del camí de la Sèquia Mare de L’Aldea mitjançant
procediment abreujat primari.

DANIEL ANDREU FALCO

4- En data 26 d’octubre de 2018 BENITO ARNÓ E HIJOS SAU va presentar la
justificació de l’oferta anormalment baixa.
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2- En data 11 d’octubre de 2018, la mesa de contractació va procedir a resoldre les
esmenes als requeriments efectuats a les empreses i a valorar les ofertes
presentades.
3- En data 23 d’octubre es requereix a l’empresa BENITO ARNÓ E HIJOS SAU, que
justifiqui l’oferta presentada anormalment baixa.

5- En data 6 el tècnic municipal va informar de que el tipus de paviment no era
l’adequat per a la superfície i de retrotreure les actuacions.
6- La Junta de Govern Local per acord de data 9 de novembre de 2018 va aprovar
l’expedient i el Plec de Clàusules Administratives per a l’adjudicació del contracte
d’obres per a l’arranjament del camí de la Sèquia Mare de L’Aldea.
7.- Durant la licitació es van presentar les ofertes següents:
NOM DE L’EMPRESA
1. AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS S.L, R.E 2018/4260, de data
30/11/2018
2. ARNÓ INFRAESTUCTURAS SLU, R.E. 2018/4273 de data 30/11/2018
3.TECNOLOGIA DE FIRMES SA, R.E. 2018/4292 de data 03/12/2018
4. BECSA SA, R.E. 2018/4294 de data 03/12/2018
8.- En dates 11 i 13 de desembre de 2018 es va reunir la Mesa de Contractació amb
l’objecte de procedir a l’obertura del sobre únic i proposar l’adjudicatari de les obres.
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Les ofertes presentades foren les següents:
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NOM DE L’EMPRESA

Import
oferta Puntuació
de
econòmica (sense l’oferta
Fins a 100 punts
IVA).

BECSA SA
ARNÓ INFRAESTUCTURAS SLU
TECNOLOGIA DE FIRMES SA
AUXILIAR
DE
FIRMES
CARRETERAS S.L

Y

41.202,00 €

70

42.306,07 €

50,83

43.380,00 €

32,17
25,12

67.861,51€
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9.- En data 13 de desembre de 2018 la Mesa de Contractació acorda requerir la
documentació relacionada a la clàusula 16 del PCAP a l’empresa BECSA SA.
10.- En data 18 de desembre de 2018 l’empresa BECSA SA presenta a
l’Ajuntament per RE núm. 2018/4572 la justificació requerida.
FONAMENTS DE DRET
-

Disposició Transitòria Primera, punt 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les
delegacions conferides per l’Alcalde mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de
data 2 de juliol.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Adjudicar a l'empresa BECSA SA el contracte d’obres per a l’arranjament
del camí de la Sèquia Mare de L’Aldea, mitjançant procediment obert abreujat sumari
per un l’import 41.202,00 euros, més IVA del 21% per import de 8.652,42€ resultant
un preu d’adjudicació de 49.854,42 euros.
SEGON.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 454/61903 del
pressupost vigent de despeses.
TERCER.- Notificar aquest acord a les empreses participants en aquest procediment
d’adjudicació.
QUART.- Notificar a l’empresa BECSA SA adjudicatària del contracte, el present
acord i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc no més tard dels 15 dies
hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord d’adjudicació en el perfil del contractant.
SISÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic.”
I, per a que així consti i assoleixi els efectes corresponents, entrego i signo aquest
certificat, amb el vistiplau del alcalde.
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