Ajuntament de
La Selva del Camp

Expedient 253/2018. Procediment de Contractació
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Expedient 253/2018
Acord d’adjudicació del contracte d’obres del Casal del Nucli Antic. Reforma de Santa
Llúcia i Ampliació de l’Edifici Annex (expedient 253/2018)
En data 17-4-2018 la Junta de Govern va acordar aprovar la relació classificada i
valorada del contracte d’obres del Casal del Nucli Antic. Reforma de Santa Llúcia i
Ampliació de l’Edifici Annex (expedient 253/2018), ACORDANT:
<<Primer.- Aprovar la relació classificada i valorada, per ordre decreixent, de les
ofertes presentades, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb
subjecció al plec de clàusules administratives aprovat al seu dia, és la presentada per:
CONSTRUCCIONS JAEN VALLÈS SL amb el CIF B43429562, pel preu de
441.668,04 € (IVA exclòs del preu).
Relació classificada de les proposicions:

Núm. Ordre

Empresa

PUNTUACIÓ
OBTINGUDA

1
2
3
4
5
6
7
8

CONSTRUCCIONS JAEN VALLÈS SL
CONSTRUCCION MIRO
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA
ROMÀ INFRA
ARTIFEX
FULGENCIO VILLAR
PENTA
CONSTECNIA

95,01
93,51
92,54
91,99
89,73
84,46
79,33
71,48

Segon.- Requerir a l’empresa CONSTRUCCIONS JAEN VALLÈS SL, per tal que, en
el termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta notificació:
- acrediti la possessió i validesa dels documents exigits per a prendre part en la
licitació,
- aporti la documentació acreditativa d’estar al corrent en el pagament de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
- acrediti que ha constituït la garantia definitiva per un import de 44.166,80 € (el 10%
de l’import d’adjudicació, atès que el preu era anormalment baix)
Tercer.- Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, i en
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tal cas, es procedirà a demanar la documentació al següent licitador, per ordre de
classificació.
Quart.- Notificar el present acord a l’empresa CONSTRUCCIONS JAEN VALLÈS
SL.>>
Atès que CONSTRUCCIONS JAEN VALLÈS SL no ha presentat la garantia definitiva
durant el temps concedit, i per aquest motiu s’entén que el licitador retira l’oferta i
correspon procedir a demanar la documentació al següent licitador, per ordre de
classificació.
El secretari va comunicar aquest fet a la mesa de contractació reunida amb data 8-52018, proposant que es procedís a demanar la documentació al següent licitador:
CONSTRUCCIONS MIRÓ SL
La Junta de Govern reunida en data 8-5-2018 va acordar requerir la documentació al
següent licitador, a l’empresa CONSTRUCCIONS JOSEP M. MIRO SL, amb el CIF B43369719, per tal que, en el termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la
recepció d’aquesta notificació:
- acrediti la possessió i validesa dels documents exigits per a prendre part en la
licitació,
- aporti la documentació acreditativa d’estar al corrent en el pagament de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
- acrediti que ha constituït la garantia definitiva per un import del 5% de l’import
d’adjudicació
En data 15-5-2018 l’empresa CONSTRUCCIONS JOSEP M. MIRO SL va presentar
la documentació requerida, així com el justificant d’haver ingressat l’import
corresponent a la garantia definitiva, per import de 23.873,76 euros.

2. FONAMENTS DE DRET
Legislació aplicable:
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
S’ACORDA:
PRIMER.- Adjudicar el contracte d’obres del Casal del Nucli Antic. Reforma de Santa
Llúcia i Ampliació de l’Edifici Annex a l’empresa CONSTRUCCIONS JOSEP M. MIRO
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SL, amb el CIF B43369719, pel preu de 477.475,20 € (IVA exclòs del preu).
SEGON.- Requerir a l'empresa CONSTRUCCIONS JOSEP M. MIRO SL, perquè en
el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de
l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu.
TERCER.- Notificar aquest acord als licitadors que han participat en el procés de
contractació, amb indicació dels recursos procedents.
QUART.- Donar la publicitat reglamentària a aquest acord, amb el contingut mínim
establert a l’article 151.4 TRLCSP.

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 notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de
quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació.

Plaça Major, 4 - Telèfon 977 84 40 07 - Fax 977 84 47 14 - 43470 LA SELVA DEL CAMP
http://www.laselvadelcamp.cat

