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CR TRES TOMBS N.0008
25320 - ANGLESOLA

Us notifico el Decret Alcaldia, número 2021D001001842 de data 15 d'octubre de 2021, que
diu el següent:
“
Adjudicar el LOT 1 del contracte d'obres de construcció de 4 passos provisionals per a
vianants i vehicles per crear les vies del tren.
Vista la resolució emesa pel regidor delegat d’Educació, Polítiques Actives d’Ocupació,
Recursos Humans, Govern Obert i Contractació, en data 28/07/2021 (expedient OB 05-2021),
en la qual aprova l’expedient de contractació, el plecs de clàusules administratives particulars i la
licitació del contracte administratiu d’obres de construcció de quatre passos provisionals per als
vianants i vehicles que creuarà les vies del tren.
L’objecte del contracte es divideix en lots, que es relacionen a continuació:
LOT 1: Execució de la “Memòria Valorada Pas provisional a la urbanització Cambrils Badia”.
LOT 2: Execució de la “Memòria Valorada Pas provisional al Camí del Corralet”.
LOT 3: Execució de la “Memòria Valorada Pas provisional al carrer Estrasburg”.
LOT 4: Execució de la “Memòria Valorada Pas provisional al camí de Mas de Clariana”.

El plec de clàusules administratives informa que el valor estimat és de 79.193,30 EUR més IVA i
en relació al lot 1:
CONCEPTE

LOT 1

Pas provisional a la
urbanització Cambrils
Badia

OBRA CIVIL +
SEGURETAT I
SALUT

31.220,47 EUR

13%
DESPESES
GENERALS

6%
BENEFICI
INDUSTRIAL

4.058,66

1.873,23

TOTAL VE

37.152,36 EUR

El procediment de licitació indicat al plec de clàusules administratives particulars és el
procediment obert simplificat establer a l’article 159.6 de la LCSP, el qual estableix que en el
cas de contractes d’obres de valor estimat inferior a 80.000 euros i contractes de
subministraments i serveis de valor estimat inferior a 60.000 euros, amb criteris de valoració
exclusivament qualificables mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques, la valoració de
les oferts es podrà efectuar automàticament mitjançant dispositius informàtics que
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garanteixin que l’obertura de les proposicions no es realitza fins que no hagi finalitzat el
termini de presentació de les ofertes.
L’anunci de licitació es va publicar al Perfil del contractant amb data 16/08/2021 a les 15h,
establint-se en aquesta plataforma que el termini de presentació d’ofertes finalitzava amb
data 30/08/2021 fins les 15h.
La plataforma de contractació pública eLicita informa de les ofertes presentades i de la data
de presentació i la data d’obertura, que és la següent:
EMPRESES

OFERTA
ECONÒMICA
LOT 1 (IVA
INCLÒS)

DATA
PRESENTACIÓ
D’OFERTES

TALLERS VIDAL AMILL, SLU

40.683,68 EUR

29/08/2021

REGIMOVI, SL

44.503,80 EUR

30/08/2021

CONS CAMBRILS 3000, SL

44.954,36 EUR

27/08/2021

DATA
D’OBERTURA
DELS SOBRES
02/09/2021 a les
10:42h
02/09/2021 a les
10:42h
02/09/2021 a les
10:42h

Vist que l’oferta presentada per TALLERS VIDAL AMILL SLU no està degudament firmada, es
requereix a l’empres perquè presenti el document firmat, la qual cosa fa dins del termini legal
establert. Amb aquesta esmenta, les tres ofertes compleixen els requisits per ser admeses.
Vist que Intervenció municipal informa que les ofertes econòmiques presentades pels
licitadors no s’han de considerar inicialment com a presumptament anormals o
desproporcionades, en aplicació de l’art. 85 del RGLCAP, tal i com estableix el PCAP.
Vist que el plec de clàusules administratives estableix que el contracte s’adjudicarà a
l’empresa que presenti una oferta econòmica més baixa.
Vist que l’empresa TALLERS VIDAL AMILL SLU està al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat social.

RESOLC:
1- Adjudicar el LOT 1 del contracte d'obres de construcció de 4 passos provisionals per a
vianants i vehicles per crear les vies del tren, consistent en l’execució de la “Memòria
Valorada Pas provisional a la urbanització Cambrils Badia” a l’empresa TALLERS VIDAL
AMILL, SLU i resta de condicions de la seva oferta, per import de 40.683,68 EUR (IVA
inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària:
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Orgànica: 7018 Programa: 15100 Partida: 60900
2- Disposar la despesa per l’import d’adjudicació i alliberar la resta de despesa
prèviament autoritzada.

La qual cosa us notifico perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes oportuns, i us significo que la transcrita
resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar un dels recursos següents:
Recurs de reposició potestatiu previ al contenciós administratiu davant l’alcaldia en el termini d’un mes a partir de la data
següent a la de recepció d’aquesta notificació segons allò que disposa l’art. 123 de la Llei 39/2015.
Recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos
comptats des del dia de recepció d’aquesta notificació, tot això de conformitat amb l’establert als arts. 8.1, 25.1 i 46.1 de la
Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998, modificada per la Llei Orgànica 19/2003,
de 23 de desembre.
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent, d’acord amb allò que disposa l’art. 40.2 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

[Firma01-01]

[firma]
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