Montserrat Caballé Palau, Secretària Interventora acctal. de l’Ajuntament de La Riera
de Gaià, comarca del Tarragonès
CERTIFICO
Que la sessió de la Junta de Govern Local de data 8 de febrer de 2022, ha adoptat
entre d’altres el següent ACORD:
“2- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE
CONSTRUCTIU DE PISCINES I EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA ESPORTIVA DE LA RIERA DE
GAIÀ”.

En data 11 de novembre de 2021 en sessió ordinària de la Junta de Govern Local es va
aprovar l’ expedient de contractació, mitjançant procediment obert ordinari per
l’execució de les obres contemplades en el projecte constructiu “ PROJECTE
CONSTRUCTIU DE PISCINES I EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA ESPORTIVA DE LA RIERA DE GAIÀ”,

juntament amb el Plec de Clàusules Administratives i plec de prescripcions tècniques.
En data 12 de gener de 2022 la Mesa de Contractació , d’acord amb la clàusula
quinzena del Plec de Clàusules Administratives, s’ha reunit per l’obertura del sobre 2documentació dels criteris avaluables de forma automàtica atès que el sobre 1documentació administrativa, es va obrir en reunió interna el 22 de desembre de 2021 i
no es va excloure cap empresa.

En data 1 de febrer de 2022 i registre d’entrada electrònic número 29 GALITEC
DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL presenta sol·licitud per practicar la retenció en el
preu del contracte com mitja de constitució de garantia definitiva sobre l’import de les
certificacions d’acord amb l’article 108 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Examinada la documentació que s’acompanya , 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.
Per tot l’exposat
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En data 17 de gener de 2022 en sessió ordinària de la Junta de Govern Local es va
aprovar la relació classificada de licitadors presentada per la Mesa de Contractació
encapçalada per l’oferta de l’empresa GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL. amb
CIF B36495604.

S’ACORDA
PRIMER.- APROVAR la retenció al preu del contracte com mitja de constitució de
garantia definitiva del 5 % sent la quantitat de vint-i-quatre mil tres-cents quaranta
cinc euros (24.345 €) sobre les certificacions.
SEGON.- ADJUDICAR el contracte per l’execució de les obres incloses en el projecte
“PROJECTE CONSTRUCTIU DE PISCINES I EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA ESPORTIVA DE LA
RIERA DE GAIÀ”, a l’empresa GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL amb CIF
B36495604 pel preu de 486.900€ + 102.249 € (21 %IVA), sent un total de 589.149 € .
TERCER-. Disposar la despesa per import de 589.149 € (IVA inclòs) amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 34262200 del pressupost vigent, i, si escau, comprometre el
crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- Designar responsable de l’obra a Alejandro Lerma Gomez , enginyer de
camins , canals i ports i director facultatiu i coordinador de seguretat i salut de la
mateixa, de conformitat amb l’article 62.2 LCSP.

SISÈ.- Publicar l’acord en el perfil del contractant en el termini de quinze dies i notificar
a tots els candidats i licitadors que s’han presentat en el procés licitatori. Aquesta
notificació es realitzarà per mitjans electrònics de conformitat amb l’article 151.3 en
relació amb la disposició addicional cinquena de la LCSP.
SETÈ.- Publicar l’anunci de formalització del contracte en el perfil del contractant, amb
el contingut que correspongui de l’ANNEX III DE LA Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
VUITÈ.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb
el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
NOVÈ.- Notificar aquesta resolució, al responsable del contracte i comunicar a les
àrees promotora i d'Intervenció.
Contra la present resolució es pot interposar recurs de reposició davant l’òrgan que
l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”
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CINQUÈ.- Que el contracte ha de formalitzar-se en un termini no superior a quinze dies
hàbils a comptar des del rebut de la notificació de l’adjudicació .

I perquè consti als efectes que correspongui, signo i lliuro la present certificació
d’ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, en Jaume Casas i Sordé, a La Riera de Gaià a
data de la signatura electrònica.
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