CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

109/2021

La junta de govern local

Dolors Gisbert Berbis, EN QUALITAT DE SECRETÀRIA D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 13 / de maig / 2021 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 109/2021. Contractacions.
PROPOSTA D’ACORD PER ADJUDICAR UN CONTRACTE D’OBRES MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT
A la vista dels següents antecedents:

Expedient
109/2021

Procediment
Projecte
Contracte d’obres
Projecte d’Urbanització del carrer
per procediment
Ample de Ginestar
obert

Procediment obert de contractació per l’execució de les obres d’urbanització del
Carrer Ample
Procediment: obert
Tramitació: Ordinària
Tipus de contracte: obres
Revisió de
Accepta
Classificació CPV: 45.23
preus /
Accepta variants: No
renovació: No
fórmula: No
Pressupost base de licitació:
Impostos: 57.017,88 euros Total: 328.531,59 euros
271.513,71 euros
Valor estimat del contracte:
Impostos: 57.017,88 euros Total: 328.531,59 euros
271.513,71 euros
Data fi
Durada
Data d'inici execució:
execució:
execució: 3 Durada màxima: 3 mesos
juny 2021
setembre 2021 mesos
Garantia complementària:
Garantia provisional: no
Garantia definitiva: si
No
A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
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A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar

Document
Provisió d’alcaldia
Informe de Secretària
Informe d'Intervenció
Acord de la JGL d’inici expedient
Retenció de crèdit
Informe secretaria i Serveis Tècnics sobre la no divisió per
lots
Plec de clàusules administratives particulars
Informe-proposta de Secretaria
Acord de la JGL per aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars
Anunci de licitació
Certificat de les proposicions presentades
Acta obertura sobre A
Acta obertura sobre B
Acord de la JGL requerint aval a l’empresa proposada com
adjudicatària
Notificació de requeriment a l’empresa adjudicatària
Fiança de l’obra

Data/Núm.
23/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
26/03/2021
31/03/2021
01/04/2021
01/04/2021
01/04/201
27/04/2021
29/04/2021
06/05/2021
06/05/2021
10/05/2021
13/05/2021

LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable a l'assumpte és la següent:

— 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.
— El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de
l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en
la legislació aplicable procedint la seva aprovació per l´Alcaldessa de conformitat amb el
que es disposa en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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, de totes formes, sirà la Junta de Govern Local qui tramita i
aprova l’expedient, atesa la delegació de competències que l’Alcaldia municipal va fer
en aquest òrgan.
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— Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 158 i les Disposicions
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
del següent
ACORD
PRIMER. Adjudicar el contracte de d’obres “Urbanització del Carrer Ample”, en les
condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques a:
ADJUDICATARI
CONSTRUCCIONS 3G, S.A.

PREU
219.198,93 € (IVA exclòs)

SEGON. El termini de garantia de l'obra s'amplia en cinc anys, per la qual cosa,
s'estableix un termini de garantia total de 6 anys.
TERCER. Disposar la despesa corresponent en cas de conformitat de l'informe de
fiscalització que s'emeti per la Intervenció.
QUART. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
CINQUÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
SISÈ. Notificar a CONSTRUCCIONS 3G, S.A., adjudicatari del contracte, la present
Resolució i fer-los avinent que la signatura del contracte es realitzarà de forma
electrònica.

Es sotmet a votació i s'acorda per unanimitat dels regidors assistents a l'acte.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau de la Sra. Alcaldessa, 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.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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SETÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.

