Acord
Data de l'acord: 2 de desembre de 2020
Òrgan: Ple
Unitat: Àrea Secretaria
Ref: Contractació de de les obres incloses en el projecte "piscina municipal" per l'Ajuntament
de Rodonyà
Expedient: 4313250006-2020-0000378

Aprovació, si escau, de la contractació de de les obres incloses en el projecte "piscina
municipal"

Sotmesa la proposta a votació dels regidors/es presents a la sessió del Ple de l'Ajuntament de
Rodonyà, és aprovada per unanimitat: 5 vots a favor de Junts per Rodonyà.

Fets
1. Per Decret d’Alcadia de data 5 d’octubre de 2020 es va aprovar l’expedient de contractació
de les obres de construcció de la piscina municipal mitjançant procediment obert simplificat.
2. En data 14 d’octubre de 2020 es publica en el perfil de contractant de l'Ajuntament l’anunci
de licitació.
3. La Mesa de contractació per la valoració de la documentació obrant en el sobre únic, reunida
el dia 6 de novembre de 2020, acorda:
Admetre als següents licitadors:
LOT 1
Núm.

Empresa

1

Catalana d’Obres del Penedès, SA

2

Voracys SL

3

Elecnor SA

4

Gestion ingenieria y construccion de la costa dorada SA

5

M I J Gruas SA

6

COASA

7

Riegos Murcia SL

8

Equidesa Group SL

9

Galitec Desarrollos Tecnológicos SL

LOT 2
Núm.

Empresa

1

Catalana d'Obres del Penedès SA

2

Voracys SL

3

Elecnor SA

4

COASA

5

Riegos Murcia SL

6

Equidesa Group SL

7

Galitec Desarrollos Tecnológicos SL

I no excloure’n cap.
4. Reunida la mesa de contractació per la valoració de les ofertes presentades realitza la
proposta d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació de conformitat amb la
classificació obtinguda:
LOT 1
ORDRE

LICITADOR

PUNTUACIÓ

1

M I J Gruas SA

70,00 punts

2

COASA

63,29 punts

3

Equidesa Group SL

52,70 punts

4

Gestion ingenieria y construccion de la costa dorada SA

52,47 punts

5

Riegos Murcia SL

52,13 punts

6

Voracys SL

51,33 punts

7

Galitec Desarrollos Tecnológicos SL

49,94 punts

8

Catalana d’Obres del Penedès, SA

33,64 punts

9

Elecnor SA

8,29 punts

ORDRE

LICITADOR

PUNTUACIÓ

1

Voracys SL

70,00 punts

2

Galitec Desarrollos Tecnológicos SL

66,74 punts

3

COASA

66,62 punts

4

Equidesa Group SL

55,22 punts

5

Equidesa Group SL

54,65 punts

6

Elecnor SA

53,72 punts

7

Catalana d'Obres del Penedès SA

42,74 punts

LOT 2

5. Els candidats seleccionats per la mesa de contractació
documentació establerta en l'art. 159.4 LCSP correctament.

Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:

han

presentat

la

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 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).
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).

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Adjudicar el contracte de construcció de la piscina municipal a M i J Gruas, SA (LOT 1
- Piscines i entorn), amb NIF A25031576, per un preu de 210.338,43 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 173.833,41 €, pressupost net, i 36.505,02 € en concepte d’Impost
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb subjecció als plecs de clàusules
administratives i tècniques aprovats, exposant seguidament les característiques i avantatges de
les ofertes dels adjudicataris que n’han determinat la selecció:
Oferta econòmica
Ampliació de garantia.

En relació a aquesta adjudicació, disposar la despesa de 210.338,43 € a l’aplicació
pressupostària 2020-01-342-62206-01 en concepte de construcció de piscina municipal, lot 1 Piscines i entorn.
Segon. Adjudicar el contracte de construcció de la piscina municipal a Voracys, SL (LOT 2),
amb NIF B65699092, per un preu de 98.622,26 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
81.506,00 €, pressupost net, i 17.116,26 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats,
exposant seguidament les característiques i avantatges de les ofertes dels adjudicataris que n’
han determinat la selecció:
Oferta econòmica
Ampliació de garantia.

En relació a aquesta adjudicació, disposar la despesa de 98.622,26 € a l’aplicació
pressupostària 2020-01-342-62206-01 en concepte construcció de piscina municipal, lot 2 Instal·lacions hidràuliques i sistema de depuració.
Tercer. Requerir a l’empresa M i J Gruas, SA (lot 1) perquè en el termini de 15 dies hàbils, a
comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el
corresponent contracte administratiu.

Quart. Requerir a l’empresa Voracys, SL (lot 2) perquè en el termini d’un mes, a comptar des
de la data de formalització del contracte de les obres del lot 1, procedeixi a formalitzar el
corresponent contracte administratiu.
Cinquè. Nomenar responsable del contracte el Sr. Abdon Aguadé Benet, arquitecte tècnic de la
Unitat d'Arquitectura Municipal de la Diputació de Tarragona.
Sisè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i al Sr. Abdon Aguadé Benet, arquitecte tècnic
de la Unitat d'Arquitectura Municipal de la Diputació de Tarragona.
Setè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
Vuitè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

