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En Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 18 de març de 2019, va acordar, entre d’altres,
l’acord següent:

Vista la documentació obrant a l’expedient 7530/2018, tramitat mitjançant procediment obert
simplificat per a la contractació de l es obres d’urbanització de la cruïlla entre hispanitat i ponent , amb
un PEC de 207.498,73 euros IVA inclòs (Preu 171.486,55 . més 21% d’IVA 36.012,18 euros) i
un termini d’execució de dos mesos des de la signatura de l’Acta de comprovació del replanteig.
S’acredita a l’expedient mitjançant certificat emès pel Secretari General en data 29 de gener de 2019 que
durant el tràmit de presentació de pliques, obert mitjançant anunci de licitació publicat al Perfil del
Contractant en data 8 de gener de 2019, s’han presentat les pliques següents:
Plica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Licitador
VIALITAT I SERVEIS, SLU
OBRES ORTUÑO, SL
AGLOMERATS GIRONA, SA
CIVIL STONE, SL
XAVIER ALSINA, SA
OBRES I PAVIMENTS BROSSA, SA
EXCAVACIONS BERMUDEZ, SL
TEMPO FACILITY SERVICES, SLU
CONSPAI, SL
MON VERTICAL, SLU
ASFALTOS BARCINO, SL

Vistes les actes de la Mesa de contractació de data 6 de febrer de 2019, obrants a l’expedient i publicades
a la Plataforma Electrònica de Contractació Pública, al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Pineda de
Mar, a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncements.pscp?
cn=13571268&reqCode=viewTables&type=cn

Plaça de Catalunya, 1 (08397 Pineda de Mar) | NIF P0816200J | 93 767 15 60 | ajuntament@pinedademar.org

[Pàgina 1/4]

Consta a l’acta de la Mesa de data 6 de febrer de 2019 esmentada, que les proposicions presentades pels
licitadors han estat les següents:
Licitadors

Oferta econòmica

1

VIALITAT I SERVEIS, SLU

157.886,16

2

OBRES ORTUÑO, SL

168.674,00

3

AGLOMERATS GIRONA, SA

179.382,65

4

CIVIL STONE, SL

174.240,00

5

XAVIER ALSINA, SA

196.879,10

6

OBRES I PAVIMENTS BROSSA, SA

161.268,01

7

EXCAVACIONS BERMUDEZ, SL

162.883,51

8

TEMPO FACILITY SERVICES, SLU

180.938,89

9

CONSPAI, SL

176.373,92

10

MON VERTICAL, SLU

202.830,49

11

ASFALTOS BARCINO, SL

169.158,00

Atès que la Mesa de contractació en data 6 de febrer de 2019 proposa elevar a l’òrgan de contractació la
següent classificació, per ordre decreixent, de les proposicions presentades:
Ordre

Licitadors

Puntuació
oferta
econòmica

1

VIALITAT I SERVEIS, SLU

100

2

OBRES ORTUÑO, SL

93,60

3

AGLOMERATS GIRONA, SA

88,02

4

CIVIL STONE, SL

90,61

5

XAVIER ALSINA, SA

80,19

6

OBRES I PAVIMENTS BROSSA, SA

97,90

7

EXCAVACIONS BERMUDEZ, SL

96,93

8

TEMPO FACILITY SERVICES, SLU

87,26

9

CONSPAI, SL

89,52

10

MON VERTICAL, SLU

77,84

11

ASFALTOS BARCINO, SL

93,34

Consta, a la mateixa acta de la Mesa, l’acceptació d’aquesta proposta de classificació, per part de l’Alcaldia
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Atès que, atenent l’esmentada classificació, la proposta econòmicament més avantatjosa és l’efectuada per
l’empresa VIALITAT I SERVEIS , SLU, (CIF B-64311913), que presenta oferta econòmica per import de
157.886,16 euros IVA inclòs (Preu 130.484,43 més 21% d’IVA 27.401,73 euros).
Atès que s’acredita a l’expedient que, d’acord amb el requeriment efectuat, l'empresa Vialitat i Serveis, SLU
ha presentat, la documentació que s’assenyala a la clàusula 26 del Plec de clàusules administratives
particulars.
Atès que s’acredita a l’expedient que l’esmentada empresa ha dipositat la garantia definitiva, taló de càrrec
referència 320190000225 i nº d’operació 320190000335 per import de 6.524,22 euros, equivalent al 5%
de l'import d’adjudicació (sense IVA), d’acord amb el que preveu al respecte la clàusula 26 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars en relació amb l’art. 107 de la LCSP
Vist l’informe emès en data 1 de març de 2019 per la Tresoreria Municipal, obrant a l’expedient, que
acredita que l'empresa no té deutes pendents de pagaments amb l’Ajuntament de Pineda de Mar.
Vist l’informe tècnic i jurídic emès pel servei de Contractació i Compres i per Secretaria General en data 12
de març de 2019 obrant a l’expedient.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 150 de la LCSP, procedeix l'adjudicació del contracte
al licitador proposat per haver presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; el 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; Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot
allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment; Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, així com pel Plec de Clàusules
Administratives Generals aprovat per aquesta corporació, essent les seves prescripcions, d’acord amb la
seva clàusula quarta, automàticament modificades per les modificacions legislatives posteriors; i demés
disposicions concordants i de legal aplicació .
Vista la documentació de l'expedient, la Junta de Govern Local adopta l'acord següent:
Primer. Adjudicar, de conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació de data 6 de
febrer de 2019, el contracte de les «OBRES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE URBANITZACIÓ DE LA
CRUÏLLA ENTRE HISPANITAT I PONENT», a l’empresa Vialitat i Serveis, SLU amb CIF:B64311913 per un preu de 157.886,16 euros IVA inclòs (Preu 130.484,43 més 21% d’IVA 27.401,73
euros), i que s’hauran d’executar d’acord amb les condicions contingudes als Plecs de clàusules
administratives particulars i projecte tècnic que regulen aquest contracte.
El termini d’execució de les obres, d’acord amb l’oferta de l’adjudicatària és de dos mesos a comptar des
de la formalització de l’Acta de Comprovació del Replanteig.
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Segon. Disposar la despesa de 157.886,16 euros IVA inclòs (Preu 130.484,43 més 21% d’IVA 27.401,73
euros) import corresponent a l'adjudicació del contracte a l’empresa Vialitat i Serveis, SLU, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària de despesa UA 1532 61004 del vigent pressupost municipal (D- referència
22018003220 apunt previ 920190000331).
Tercer. Requerir a l’adjudicatari per a que, de conformitat amb el que disposa l’article 153 de la LCSP, en
el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar del següent de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a la
formalització del contracte.
Quart. Notificar aquest acord als empresaris que han concorregut a aquest procediment de licitació i
procedir a la publicació de l’adjudicació i formalització del contracte al “perfil del contractant” de
l’Ajuntament de Pineda de Mar, de conformitat amb el que disposen els articles 151 i 154 de l’esmentada
LCSP.
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