[firma]
Decret / Data
2018LLDA002579
27/12/2018

Decret d'adjudicació, pel procediment obert simplificat amb diversos criteris de
valoració, i amb presentació de sobre digital, de les obres de millora dels jardins de
Lluís Companys del Masnou., expedient núm. X2018005335
Vist l’expedient que es tramita per a la contractació de l’execució de les obres de millora
dels jardins “President Lluís Companys” del Masnou, mitjançant procediment obert
simplificat, amb diversos criteris d’adjudicació, amb un pressupost d’execució per
contracte de 185.948,49 euros, IVA exclòs.
Vist que, del resultat de la tramitació de la licitació, d’acord amb els articles 131, 135.1 i 4,
146 i 156 a 159 de la LCSP, es van presentar quatre empreses, sense defectes formals
en la seves declaracions responsables tal com s’estableix al plec de clàusules
administratives particulars i, per tant, van ser admeses a la licitació tal com consta a l’acta
de la mesa de data 8 de novembre de 2018.
Vist que en la mateixa acta de la mesa, es fa constar que l’arquitecte municipal, una
vegada examinades les ofertes econòmiques i millores presentades, detecta que l’oferta
presentada per l’empresa R.S. Agrotècnica del Segrià, SL, es podria considerar
desproporcionada, amb la qual cosa s’acorda donar audiència al licitador perquè justifiqui
la valoració de la seva oferta.
Atès que en l’acta de la mesa de data 29 de novembre de 2018 es constata que
l’empresa requerida no va presentar cap justificació de la seva oferta, i per tant, van
quedar exclosa del procés de licitació.
Vista la valoració de les ofertes realitzada pel tècnic municipal i que aplicats els diversos
criteris de valoració, el resultat és el següent:

Atès el resultat anterior, la Mesa de Contractació, en la mateixa data, va proposar
l’adjudicació del contracte d’aquesta licitació a favor de l’empresa Drim Medi Ambient, SL,
pel preu de 162.704,92 € IVA exclòs, en haver resultat l’oferta més avantatjosa
econòmicament, i elevar l’acta a l’òrgan de contractació, per a procedir, en el seu cas, a
l’adjudicació del contracte.
Vista l’acta de la mesa de data 20 de desembre de 2018 per la comprovació de la
documentació presentada per a l’adjudicació, es comprova que l’empresa proposada ha
presentat correctament la documentació justificativa de trobar-se al corrent de les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social, els documents justificatius de la seva
aptitud per contractar, les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i les altes de
l’IAE per a procedir a l’adjudicació del referit contracte, així com els resguards d’haver
constituït, a la Dipositaria Municipal la garantia definitiva per import de 8.135,25 euros.
Vist que l’empresa Drim Medi Ambient, SL, representada pel senyor Agustí Anglada VallLlovera, es compromet a realitzar les obres per la quantitat de 162.704,92 €, IVA exclòs.
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Vist l’informe emès pel tresorer municipal en relació amb la inexistència de deutes amb
l’Ajuntament del Masnou per part de l’empresa Drim Medi Ambient, SL.
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Atès que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de
competències efectuada per decret número 1082 d’aquesta Alcaldia amb data 16 de juny
de 2015 i publicat al BOPB de data 29 de juny de 2015 i que la propera sessió de la Junta
de Govern Local no se celebrarà fins el proper mes de gener de 2019 i que cal contractar
a la major brevetat possible l’execució d’aquestes obres donat que s’han d’iniciar al més
aviat possible.
En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment,
RESOLC:
Primer. Avocar la competència que he delegat a la Junta de Govern Local (decret núm.
1082, de 16 de juny de 2015), per aquest tràmit concret d’aquest expedient relatiu a
l’expedient de contractació de les obres de millora dels jardins de Lluís Companys del
Masnou, expedient BPM núm. X2018005335, tot segons el què disposa l’article 10 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Segon. Declarar vàlid l’acte de licitació.
Tercer. Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació segons les actes dels dies 8 i
29 de novembre i 20 de desembre de 2018.
Quart. Adjudicar el contracte de les obres de millora dels Jardins “President Lluís
Companys” a l’empresa Drim Medi Ambient, SL, amb CIF núm. B-62314547, i en el seu
nom i representació al senyor Agustí Anglada Vall-Llovera, per un import de 162.704,92
€, IVA exclòs més 34.168,03 € en concepte d’IVA, d’acord amb les actes de la Mesa de
Contractació de dates 8 i 29 de novembre, i 20 de desembre de 2018.
La durada d’aquestes obres es fixa en cinc mesos a comptar des del dia en què se signi
l’acta de comprovació de replanteig.
Cinquè. Disposar la despesa derivada de la realització d’aquestes obres que es farà
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària MS 17100 61903.
Sisè. Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini màxim de quinze dies hàbils següents
al de la notificació d’aquest acord procedeixi a la signatura del contracte.
Setè. Notificar aquests acords a les empreses licitadores i publicar-lo al perfil del
contractant.
Vuitè. Publicar la formalització del contracte al perfil del contractant.
Novè. Facultar l’alcalde per a la signatura del contracte administratiu oportú.
Desè. Donar compte d’aquest decret a la propera Junta de Govern Local que se celebri.
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