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AJUNTAMENT DE NAVATA
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Encarnació Mesquida i Paltré , Secretària - Interventora de l’Ajuntament de
Navata (Alt Empordà),
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament de Navata, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de
juny de 2021 ha adoptat el següent ACORD:
-ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES “
REHABILITACIÓ PER A L’ADEQUACIÓ I CONSOLIDACIÓ DEL CENTRE
CÍVIC”
ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. Amb data 21 de novembre de 2020, mitjançant Resolució del
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Secretari d’Administracions Públiques, es va aprovar definitivament la concessió
de subvencions del Pla Únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020
2024, publicat amb data 27 de novembre de 2020.
En aquesta adjudicació de subvencions hi consta l’ajuntament de Navata amb
l’obra “ Rehabilitació per a l’adequació i consolidació del Centre Cívic”, prevista
d’executar l’any 2021.
Un cop aprovada l’actualització del projecte, i davant el termini d’execució
establert a les bases del PUOSC, la Junta de Govern Local, en data 5 de maig,
va acordar demanar l’ampliació del termini d’execució de 3 mesos, d’acord amb
les bases de la convocatòria.
L'Ajuntament no compta amb mitjans materials ni personals per escometre
aquesta obra.
SEGON. Ateses les característiques de l'obra, pel sr. alcalde i serveis
tècnics es considera com a procediment més adequat el procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa i reducció del termini d’execució com a
criteris d'adjudicació, al preu més baix i termini més curt d’execució.
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TERCER. Es varen emetre informe d'Intervenció sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent i es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir i òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte, que
és el Ple.
QUART. Es va redactar i va incorporar a l'expedient el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que han de regir l'adjudicació del contracte.
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CINQUÈ. El Ple de l’Ajuntament , en sessió de data 19 de maig de 2021, va
aprovar l'expedient i els Plecs de Clàusules Administratives i el Plec de
Prescripcions Tècniques per a l'adjudicació de les obres “ Rehabilitació per a
l’adequació i consolidació del Centre Cívic”, per procediment obert aplicant els
criteris d'adjudicació al preu més baix, i al termini més curt d’execució, i així
mateix es va procedir a autoritzar la despesa que suposa l'adjudicació del mateix.
SISÈ . Amb data 21 de maig de 2021 es va publicar anunci de licitació per termini
de vint-i-sis dies naturals en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació, a
fi que els interessats presentessin les seves proposicions.
SETÈ . Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten
en l'expedient.
VUITÈ. Amb data 15 de juny de 2021 es va constituir la Mesa de contractació,
òrgan competent per a la valoració de les proposicions, i aquesta, tenint en
compte com a criteris d'adjudicació el preu més baix i el termini més curt
d’execució, va realitzar proposta d'adjudicació a favor de l’empresa EXPERT
LINE, SL.
NOVÈ. Amb data 17 de juny, l'òrgan de contractació va declarar com a oferta
econòmicament més favorable l'emesa per l'empresa EXPERT LINE, SL, amb
base a l’informe tècnic emès pel l’arquitecte tècnic assessor municipal, que es
transcriu íntegrament:
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“Ramon Reyes Rodero, Arquitecte Tècnic, membre del Col·legi d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Girona, núm. 804, a requeriment de l’ajuntament de
Navata.
En referència a la contractació de l’obra de rehabilitació per a l’adequació i
consolidació del Centre Cívic d’acord amb el projecte tècnic aprovat per acord
de ple de 14 d’octubre de 2015.
Codi de l’expedient ; X2021000129
Codi CPV: 45210000.2
Pressupost de projecte per un import de 130.565,07 €, Iva no inclòs
Termini d’execució previst : 5 mesos.
INFORMO:
Els criteris de valoració que serviran de base per a l’adjudicació de la present
licitació, seran els següents:
Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de formules : fins a 100 punts.
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Criteris de preu. Es valorarà la milora en l’oferta econòmica presentada per
cada licitador.
Ponderació/puntuació : fins a 75 punts. Segons formula proporcional inversa
- Pallas Construccions..................................71,58 punts
-Expert Line SL.............................................75,00punts
-Moiras Serviobra SL..................................71,20 punts
Reducció del termini d’execució : Es valorarà el compromís ferm de reducció
del termini d’execució justificat amb el corresponent pla d’execució de l’obra
Ponderació/puntuació : fins a 25 punts
5 punts per setmana
- Pallas Construccions..................................25 punts
- Expert Line SL............................................25 punts
- Moiras Serviobra SL....................................20 punts
Valoració total del concurs:
- Pallas Construccions..................................96,58 punts
- Expert Line SL..........................................100,00 punts
- Moiras Serviobra SL...................................91,20 punts
Es proposa a l’empresa Expert Line SL com a adjudicatari de l’obra
“REHABILITACIÓ PER A L’ADEQUACIÓ I CONSOLIDACIÓ DEL CENTRE
CÍVIC”
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LEGISLACIÓ APLICABLE

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 6, 22, 53, 109, 110, 138 i següents, 150 i següents, 235 a
239 i Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
—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 Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents
després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
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— La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establerta en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació per Ple de
l’ajuntament , d’acord amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la
Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de Contractes del Sector Públic,
Vist tot l’exposat, i sotmès a votació, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
membres presents, que son majoria absoluta del número legal de membres,
adopta el següent acord:
PRIMER. Adjudicar a l'empresa EXPERT LINE S.L., el contracte d'obres
consistent a “Rehabilitació per a l’adequació i consolidació del Centre Cívic”, per
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i termini d’execució
més curt com a criteris d’adjudicació, aprovada Pel Ple de l’ajuntament, en sessió
de data 19 de maig de 2021 i publicada en el Perfil de contractant el día 21 de
maig de 2021.

SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 337.63200 del
pressupost vigent de despeses.
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TERCER. Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que
no han resultat adjudicataris
QUART. Notificar a EXPERT LINE SL, adjudicatari del contracte, la
present Resolució.
CINQUÈ. Formalitzat el contracte s'haurà de presentar pel contractista el
Pla de Seguretat i Salut de l'Obra ajustat a Estudi Bàsic de Seguretat i salut del
Projecte per a la seva aprovació per l'Ajuntament previ informe del Coordinador
de Seguretat i Salut i la seva posterior comunicació a l'autoritat laboral. Efectuat
aquest tràmit es procedirà a l'acta de replanteig i inici de l'obra.
SISÈ. Publicar la formalització del contracte d'obres de “ Rehabilitació per
a l’adequació i consolidació del Centre Cívic”, en el Perfil de contractant.
SETÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de
Contractes del Sector Públic, de conformitat amb el que es disposa en l'article
333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
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decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre..

I perquè així consti i als efectes adients, expedeixo la present certificació d’ordre,
amb el vist i plau del senyor Alcalde, fent reserva dels termes que resultin de
l’aprovació de l’acta de conformitat amb el que estableix l’article 206 del
R.O.F.R.J.E.L.

