Ignacio Río Santos (1 de 2)
Secretari General
Fecha Firma: 30/04/2019
HASH: 8c3b0f741c0e444d6ce756684e5a3fe6

ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
25-4-2019
Ignacio Río Santos, Secretari d’aquest Ajuntament, en l’exclusiu
exercici de la funció de fe pública de l’article 3.2.f) del Reial Decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional,

2

Adjudicació del contracte d'obres de renovació de la xarxa d'aigua
potable del Grup Centcelles: Lot 1 a SOREA S.A.U. per un import de
106.607,60€ (IVA exclòs) i Lot 2 a SOREA S.A.U. per un import de
117.020,32€ (IVA exclòs). Expedient 2431/2018

1. Fets

CERTIFICADO

1.1. 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 de
renovació de la xarxa d’aigua potable del Grup Centcelles del municipi de
Constantí.
1.2. L’enginyer municipal va emetre informe de necessitat d’aquest contracte en
atenció a la quantitat de fuites d’aigua potable concentrades al grup Centcelles
de Constantí, i a no disposar de materials personals ni materials propis per
poder executar aquest tipus d’obra.
1.3. Per Provisió d’Alcaldia de data 26/07/18 es va acordar iniciar l'expedient de
contractació motivant la necessitat del contracte i sol·licitant incorporar tota la
documentació inherent a l’expedient.
1.4. En data 30 de gener de 2019, la Junta de Govern Local en sessió ordinària
acordà:
“Primer. Aprovar l’expedient de contractació de d’obres de renovació de la xarxa d’aigua potable del
Grup Centcelles del municipi de Constantí mitjançant procediment obert simplificat, amb dos lots i
amb un pressupost pel Lot 1 de la Zona de la plaça Federico García Lorca de 169.352,83€ € i
35.564,09 €, al tipus del 21% d'IVA, i un pressupost pel lot 2 de la Zona de la plaça Jiménez de
185.894,08€ i 39.037,76€, al tipus del 21% d’IVA, i una durada de cada lot de sis mesos
respectivament.
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 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació es presentin les proposicions que s'estimin
pertinents.
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Oscar Sanchez Ibarra (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 02/05/2019
HASH: 3c1a7815a4340300562b5dea49f5187c

Que en sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 25 d’abril
de 2019, amb l'assistència dels Regidors Srs. Sánchez, Maceira (PSC),
Díaz (UpC) i Carrión (PP), entre uns altres es va adoptar l'Acord del
tenor literal següent:

Número: 2019-0418 Fecha: 30/04/2019

CERTIFICO

Quart. Autoritzar la despesa per import de 429.848,76 €, IVA inclòs, al tipus del 21%, dividit en els
dos lots següents:
 Lot 1: Zona de la plaça Federico García Lorca amb un pressupost de 169.352,83€ € i 35.564,09 €
d'IVA
 Lot 2: Zona de la plaça Jiménez amb un pressupost de 185.894,08€ i 39.037,76 € d'IVA.
Tots dos amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent del pressupost vigent 161 61905, i, si
escau, comprometre els crèdits necessaris en els pressuposts posteriors de conformitat amb l'art.
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.”

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

1.8. En data 6 de març de 2019, l’empresa Sorea, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, S.A.U. presenta justificació de la seva oferta
presentada.
1.9. En data 22 de març de 2019, l’enginyer municipal elabora informe tècnic en
relació a l’oferta presentada per l’empresa Sorea, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, S.A.U. amb les següents conclusions:
“D’acord amb l’establert amb l’article 149 de la Llei 9/2017 , de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, SOREA justifica suficientment la seva oferta i no es presumeix inviable l’execució de les
obres, pel que proposo a la Mesa que no sigui exclosa.”

1.10. En data 26 de març de 2019, es va reunir la Mesa de Contractació amb les
següents conclusions:
“Primer.- Classificació d’ofertes. De conformitat amb l’establert a l’article 159.f.1 de la LCSP
procedeix a la classificació de les ofertes, por ordre decreixent, de les proposicions presentades,
atenent als criteris d’adjudicació assenyalats en el Plec. Aquesta classificació és la que a continuació
s’indica:

Lot 1: Correspon a la zona de la Plaça Federico García Lorca
Ordre

Licitador

Punts (100)

1

Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U.

100,00

2

Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, S.A.

86,37

3

Canalizaciones Civiles, S.A.U.

63,78

Número: 2019-0418 Fecha: 30/04/2019

1.7. En data 1 de març de 2019, es va requerir a l’empresa Sorea, Sociedad Regional
de Abastecimiento de Aguas, S.A.U. perquè justifiqui la seva oferta atès que es
troba incursa en presumpció d'anormalitat.
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“En aplicació de la clàusula 17 del PCAP reguladora del contracte i de l'article 159 de la LCSP, a la
vista dels resultats, s'ha comprovat que l'oferta presentada per l'empresa Sorea, Sociedad Regional
de Abastecimiento de Aguas, S.A.U., tant pel lot 1 com pel lot 2, es troba incursa en presumpció
d'anormalitat. De conformitat amb la clàusula esmentada, quan s'identifiquin ofertes que es troben
incurses en presumpció d'anormalitat, la Mesa seguirà el procediment previst en l'article 149 de la
LCSP. Així mateix, la Mesa acorda donar audiència a Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de
Aguas, S.A.U., per un termini de 5 dies hàbils perquè justifiqui la seva oferta, tant pel lot 1 com pel
lot 2, i en precisi les condicions, en particular pel que fa a l'estalvi que permeti el procediment
d'execució, les solucions tècniques adoptades, les condicions excepcionalment favorables de què
disposen per executar la prestació, la innovació i l'originalitat de les prestacions proposades per
executar les obres i el respecte d'obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental,
social o laboral, o la possible obtenció d'una ajuda de l'Estat.”

CERTIFICADO

1.6. En data 28 de febrer de 2019, es va realitzar l’obertura del sobre únic amb les
següents conclusions:

4

Catalana Empordanesa de Serveis S.L

55,33

5

Cosplaan Obras y Servicios Laantit S.L.

50,93

6

García Riera, S.L.

50,51

7

Agrovial, S.A.

49,12

8

Servidel, S.L.U.

46,02

9

Acsa, Obras e Infraestructuras S.A.U.

38,52

10

Construcciones y Obras los Albertos, S.L..

21,00

11

Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.

14,06

Lot 2: Correspon a la zona de la Plaça Juan Ramón Jiménez

1

Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U.

100,00

2

Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, S.A.

86,37

3

Canalizaciones Civiles, S.A.U.

61,08

4

García Riera, S.L.

57,41

5

Catalana Empordanesa de Serveis S.L

55,33

6

Cosplaan Obras y Servicios Laantit S.L.

52,39

7

Agrovial, S.A.

50,74

8

Servidel, S.L.U.

46,02

9

Acsa, Obras e Infraestructuras S.A.U.

38,38

10

Construcciones y Obras los Albertos, S.L..

21,00

11

Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.

13,77

Segon.- Vist l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Público,
apartat 4, lletra f), apartat 2n, es proposa l’adjudicació del contracte a la mercantil Sorea, Sociedad
Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U. amb C.I.F. núm. A08146367, per haver obtingut la millor
puntuació d’acord al criteri establert al Plec, sent l’oferta més avantatjosa per a l’Administració, pel
preu que a continuació s’especifica per a cada un dels lots:
Lot 1: Correspon a la zona de la Plaça Federico García Lorca, per un import de 106.607,60€, més
22.387,60€ en concepte d'IVA i una durada de 6 mesos.
Lot 2: Correspon a la zona de la Plaça Juan Ramón Jiménez, per un import de : 117.020,32€, més
24.574,27€ en concepte d'IVA .
Tercer.- Vist l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Público,
apartat 4, lletra f), apartat 4t, requerir a la empresa Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de
Aguas, S.A.U. amb C.I.F. núm. A08146367, perquè en el termini de set dies hàbils, atès que s’ha
comprovat la seva inscripció en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores que la empresa està
degudament constituïda, el signant de la proposició té poder bastant per a formular l’oferta, ostenta
la solvència econòmica, financera i tècnica i no està incursa en ninguna prohibició pera contractar, a
comptar des de l'enviament de la comunicació aporti:
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva pels següents imports:
Lot 1: garantia definitiva: 5.330,38 euros.
Lot 2: garantia definitiva: 5.851,02 euros.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia al ser l'oferta anormalment baixa d'acord
amb l'art. 149 de la LCSP pels següents imports:
Lot 1: garantia definitiva: 5.330,38 euros.
Lot 2: garantia definitiva: 5.851,02 euros.
Quart.- Que l’Òrgan de Contractació, una vegada es comprovi el compliment en termini del que es
disposa en l’apartat anterior i, en tal supòsit, proposi l’adjudicació del contracte a la mercantil Sorea,
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U. amb C.I.F. núm. A08146367, adjudicació que
s’haurà d’efectuar dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació
indicada en el apartat precedent.
Cinquè. -El contracte es perfeccionarà mitjançant la seva formalització en document administratiu,
no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació
als licitadors i candidat en la forma prevista en l’article 151 de la LCSP.

Número: 2019-0418 Fecha: 30/04/2019

Punts (100)

Cód. Validación: 7PJCG4246TXMJZJWHJEGFL25G | Verificación: http://constanti.eadministracio.cat/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 7

Oferta econòmica

CERTIFICADO

Ordre

Sisè.- De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, i l’Òrgan de Contractació de l’Ajuntament requerirà la
mateixa documentació i en el mateix termini al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.”

1.12. En data 3 d’abril de 2019, Registre d’Entrada 2019-E-RC-2762, l’empresa
Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U. ha presentat la
documentació requerida.
1.13.

Per part de la Intervenció s'ha procedit a la fiscalització prèvia de l'acord.

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).
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.
Vist la clàusula vintena del plec de clàusules administratives particulars que regeixen
el contracte d'obres de renovació de la xarxa d’aigua potable del Grup Centcelles del
municipi de Constantí, estableix que:
“El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per poder
iniciar-ne l’execució.
El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, l’empresa adjudicatària podrà
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.

Número: 2019-0418 Fecha: 30/04/2019

-
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-

“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.
Segon. Requerir a l’empresa Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U com a
licitador que ha formulat la millor oferta als dos lots perquè dins del termini de set dies hàbils a
comptar des de la recepció de la corresponent notificació, presentin, mitjançant la seu electrònica de
l’Ajuntament, la documentació que figura a la clàusula setzena del plec de clàusules administratives
particulars aplicables a aquest contracte, recordant-li que d’acord amb el que estableix l’article 150
de la LCSP, de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i en aquest cas es demanarà la mateixa
documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquesta
documentació és la següent:
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva pels següents imports:
Lot 1: garantia definitiva: 5.330,38 euros.
Lot 2: garantia definitiva: 5.851,02 euros.
Document acreditatiu de la constitució de la garantia al ser l'oferta anormalment baixa d'acord amb
l'art. 149 de la LCSP pels següents imports:
Lot 1: garantia definitiva: 5.330,38 euros.
Lot 2: garantia definitiva: 5.851,02 euros.
Tercer. Notificar la present resolució a l’interessat.”

CERTIFICADO

1.11. En data 1 d’abril, mitjançant Decret d’Alcaldia número 2019-0247 de data 28
de març de 2019 es va adoptar el següent:

Primer. Declarar vàlides les actuacions realitzades per la Mesa de Contractació.
Segon. . Aprovar la següent classificació, per ordre decreixent de les proposicions
presentades i elaborada d’acord amb els criteris d’adjudicació assenyalats al Plec que
regeix aquesta contractació:

Número: 2019-0418 Fecha: 30/04/2019

Vist tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:

CERTIFICADO

La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils següents a aquell
en què es rebi la notificació e l’adjudicació a les empreses licitadores.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables a
l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A
més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article
71.2.b de la LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració, s’haurà
d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a
l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula 16,
essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.
La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no superior a
quinze (15) dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per la seva inscripció, les dades bàsiques sense perjudici de l'obligació de comunicar
posteriorment les dades relatives a l'execució contractual.
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d’accés públic amb les
limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de
confidencials.
En data 6 de setembre de 2018 el Ple municipal acordà delegar a la Junta de Govern Local les
competències que com a òrgan de contractació li correspon, de conformitat amb la Disposició Addicional
Segona de la Llei 9/2007 de Contractes del Sector Públic, en relació a la resta de la tramitació de
l’expedient de contractació d’obres de renovació de la pavimentació i els serveis de l’avinguda Onze de
Setembre i els carrers Centcelles i Antonio Machado.”

Lot 1: Correspon a la zona de la Plaça Federico García Lorca
Licitador

Punts (100)

1

Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U.

100,00

2

Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, S.A.

86,37

3

Canalizaciones Civiles, S.A.U.

63,78

4

Catalana Empordanesa de Serveis S.L

55,33

5

Cosplaan Obras y Servicios Laantit S.L.

50,93

6

García Riera, S.L.

50,51

7

Agrovial, S.A.

49,12

8

Servidel, S.L.U.

46,02

9

Acsa, Obras e Infraestructuras S.A.U.

38,52

10

Construcciones y Obras los Albertos, S.L..

21,00

11

Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.

14,06

Lot 2: Correspon a la zona de la Plaça Juan Ramón Jiménez
Ordre

Oferta econòmica

Punts (100)

1

Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U.

100,00

2

Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, S.A.

86,37

3

Canalizaciones Civiles, S.A.U.

61,08
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Ordre

57,41

5

Catalana Empordanesa de Serveis S.L

55,33

6

Cosplaan Obras y Servicios Laantit S.L.

52,39

7

Agrovial, S.A.

50,74

8

Servidel, S.L.U.

46,02

9

Acsa, Obras e Infraestructuras S.A.U.

38,38

10

Construcciones y Obras los Albertos, S.L..

21,00

11

Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.

13,77

Lot 1: Correspon a la zona de la Plaça Federico García Lorca, a l’empresa Sorea,
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U. per un import de
106.607,60€, més 22.387,60€ en concepte d'IVA i una durada de 6 mesos.
Lot 2: Correspon a la zona de la Plaça Juan Ramón Jiménez, a l’empresa Sorea,
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U. per un import de :
117.020,32€, més 24.574,27€ en concepte d'IVA .
Quart. Disposar la quantitat de 270.589,79 Euros càrrec a l'aplicació pressupostària
corresponent del pressupost vigent 161-61905, i, si escau, comprometre els crèdits
necessaris en els pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals, dels que 128.995,20 € corresponen al Lot 1 i
141.594,59 € corresponen al Lot 2.
Cinquè. Fer constar que la formalització del contracte s’haurà de produir no més
tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de
l'adjudicació als licitadors i candidats, d’acord amb la clàusula vintena del plec de
clàusules administratives.
Sisè. 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.
Setè. 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.
Vuitè. 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:
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.

CERTIFICADO

Tercer Adjudicar les obres incloses en el “Projecte constructiu de renovació de la
xarxa d’aigua potable del grup Centcelles, d’acord amb la proposta de la Mesa de
Contractació basada en documentació aportada, que precisa les condicions de
l’execució, en particular pel que fa a l’estalvi que permet l’execució d’aquest
contracte i perquè són les ofertes 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:
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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.
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.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.
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I per deixar-ne constància, als efectes oportuns en l'expedient de
la seva raó, d'ordre i amb el Vistiplau del Sr. Alcalde, amb l'excepció
prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, s'expedeix la present.

CERTIFICADO

Aquest acord fou adoptat per unanimitat pels membres assistents a la
sessió.

