DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES “MODIFICACIÓ
NÚM. 1 DEL PROJECTE CONSTRUCTIU I DE SERVEIS AFECTATS
RELACIONATS AMB L’ENDEGAMENT DEL BARRANC INNOMINAT A LA
PARCEL.LA ADJACENT A FRUSELVA ENTRE ELS POLÍGONS SILVA I
MIL.LENIUM AL TM DE LA SELVA DEL CAMP (del Projecte d’Urbanització del
PAU-5, Avinguda Caríntia)”

Reunits a la Selva del Camp, a les 12:00 hores del dia 20 de març de 2019

D'una part, el Sr. JORDI VINYALS NOGUÉS de qui s’ometen les dades personals
perquè actua en la seva condició d’Alcalde de l'Ajuntament de la Selva del Camp,
assistit del Secretari de la Corporació Sr. Josep Rofes i Llorens, que dóna fe de l'acte.
D'altra part el Sr. JOAN CARLES GUILLEN TURON amb D.N.I. 47626837-R ,
actuant en nom i representació de SERVIDEL SLU amb C.I.F. núm. B43387760 amb
domicili a l'efecte de notificacions al Polígon industrial “les Molines”, parcel·la 3-2-A, de
Deltebre (CP 43580)
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del contracte d’obres
“MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PROJECTE CONSTRUCTIU I DE SERVEIS AFECTATS
RELACIONATS AMB L’ENDEGAMENT DEL BARRANC INNOMINAT A LA
PARCEL.LA ADJACENT A FRUSELVA ENTRE ELS POLÍGONS SILVA I MIL.LENIUM
AL TM DE LA SELVA DEL CAMP (del Projecte d’Urbanització del PAU-5, Avinguda
Caríntia)”

Aquesta adjudicació va ser aprovada per Acord de la Junta de Govern Local de
data 5-3-2019, acord que literalment diu:
<< Acord d’adjudicació del contracte d’obres “MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL
PROJECTE CONSTRUCTIU I DE SERVEIS AFECTATS RELACIONATS AMB
L’ENDEGAMENT DEL BARRANC INNOMINAT A LA PARCEL.LA ADJACENT A
FRUSELVA ENTRE ELS POLÍGONS SILVA I MIL.LENIUM AL TM DE LA SELVA
DEL CAMP (del Projecte d’Urbanització del PAU-5, Avinguda Caríntia)”
ANTECEDENTS
Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de desembre de 2018, va acordar
aprovar l’expedient de contractació per adjudicar les obres compreses al projecte
“MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PROJECTE CONSTRUCTIU I DE SERVEIS AFECTATS
RELACIONATS AMB L’ENDEGAMENT DEL BARRANC INNOMINAT A LA
PARCEL.LA ADJACENT A FRUSELVA ENTRE ELS POLÍGONS SILVA I

MIL.LENIUM AL TM DE LA SELVA DEL CAMP (del Projecte d’Urbanització del PAU5, Avinguda Caríntia)”, que comprèn:
1. L'aprovació de la despesa de 452.956,17 €, que té el següent detall:
- Pressupost de licitació: 374.343,94 €.
- IVA 21%: 78.612,23 € (extra pressupostari, obra d’urbanització)
Es va sotmetre a licitació l’expedient amb anunci al Perfil de Contractant de
l’Ajuntament de la Selva del Camp durant un termini de 26 dies, mitjançant un
procediment obert, de tramitació ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa
amb un únic criteri de valoració.
La Mesa de contractació, reunida en sessió del dia 7 de febrer de 2019, va procedir en sessió pública- a l’obertura de de les proposicions de les empreses que han
participat en aquest procés de licitació i que són les següents:
EMPRESA
COMAIGUA
REGIMOVI SL
SERVIDEL
GARCIA RIERA
CONSTECNIA

Núm. i data registre
292, de 4-2-2019
291, de 4-2-2019
293, de 4-2-2019
286, de 4-2-2019
297, de 4-2-2019

Examinada la documentació administrativa, es van admetre tots els licitadors, no
excloent-se’n cap. En tots els casos consta la presentació de la declaració responsable
(annex 3) i del formulari DEUC.
Seguidament, es va procedir a l’obertura de l’oferta econòmica, que és l’únic criteri de
valoració de conformitat amb els plecs de clàusules, essent les ofertes rebudes les
següents:
EMPRESA
COMAIGUA
REGIMOVI SL
SERVIDEL
GARCIA RIERA
CONSTECNIA

Import sense IVA
337.658,23
355.500,00
334.493,83
367.655,97
356.740,00

Es va traslladar la documentació als serveis tècnics municipals als efectes d’emissió
d’informe sobre :
•
•

Ofertes anormals
Puntuació de les ofertes, en cas de no haver-ne d’anormals.

Els Serveis Tècnics municipals en data 8-2-2019 van emetre informe en el que consta
que cap de les empreses han presentat una oferta anormalment baixa, i que l’oferta
econòmicament més avantatjosa és la de SERVIDEL SLU, amb CIF B43387760, per
import de 334.493,83 € més IVA.

Per l’exposat, es proposava traslladar a l’òrgan de contractació que s’adjudiqui
aquesta obra a l’empresa SERVIDEL SLU, amb el CIF B43387760, per import de
334.493,83 € més IVA.
Efectuat requeriment a l’efecte, l’empresa SERVIDEL SLU, ha presentat en el termini
que se li indicava la documentació sol·licitada (certificat d’estar al corrent de pagament
amb Hisenda i la Seguretat i altra documentació indicada al Plec de clàusules
administratives), així com la garantia definitiva.

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
Per tot l’exposat, la junta de govern ACORDA:
PRIMER.- Adjudicar el contracte les obres compreses al projecte “MODIFICACIÓ
NÚM. 1 DEL PROJECTE CONSTRUCTIU I DE SERVEIS AFECTATS RELACIONATS
AMB L’ENDEGAMENT DEL BARRANC INNOMINAT A LA PARCEL.LA ADJACENT A
FRUSELVA ENTRE ELS POLÍGONS SILVA I MIL.LENIUM AL TM DE LA SELVA DEL
CAMP (del Projecte d’Urbanització del PAU-5, Avinguda Caríntia) a l’empresa
SERVIDEL SLU, amb el CIF B43387760, per import de 334.493,83 € més IVA.
SEGON.- Requerir a l'empresa SERVIDEL SLU 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.>>

I reconeixent-se ambdues parts competència i capacitat per a formalitzar el present
document

OTORGUEN
PRIMERA. El Sr. JOAN CARLES GUILLEN TURON es compromet a la realització del
contracte d’obres “MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PROJECTE CONSTRUCTIU I DE
SERVEIS AFECTATS RELACIONATS AMB L’ENDEGAMENT DEL BARRANC
INNOMINAT A LA PARCEL.LA ADJACENT A FRUSELVA ENTRE ELS POLÍGONS
SILVA I MIL.LENIUM AL TM DE LA SELVA DEL CAMP (del Projecte d’Urbanització
del PAU-5, Avinguda Caríntia)”, d’acord amb el plec de clàusules administratives, que
figuren en l'expedient, documents contractuals que accepta incondicionalment i sense
reserva alguna i del que deixa constància signant en aquest acte la seva conformitat
en ell.
SEGONA. El preu del contracte és de 334.493,83 € més IVA.

TERCERA El Sr. JOAN CARLES GUILLEN TURON en representació de l'empresa
SERVIDEL SLU, presta la seva conformitat al Plec de condicions que és document
contractual, signant-ho en aquest acte i se sotmet, per quan no es trobi en ell establert
als preceptes 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, al 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, i al Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret
administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.

El present contracte s'estén en dos exemplars i a un únic efecte, en el lloc i
data al principi esmentats.
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L’Alcalde,
Jordi Vinyals Nogués
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En representació de l’empresa
SERVIDEL SLU
JOAN CARLES GUILLEN TURON

El Secretari,
Josep Rofes Llorens

