CERTIFICAT
EXPEDIENT NÚM.

ÒRGAN COL·LEGIAT

DATA DE LA SESSIÓ

23/2022

La junta de govern local

16/05/2022

EN QUALITAT DE SECRETARI/A d'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:
EXPEDIENT 23/2022. ACCEPTACIÓ DE PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE
PROPOSICIONS. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE D’OBRES “ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA DE LA
SEGARRA”
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

FETS I FONAMENTS DE DRET

Per acord de junta de govern local de data 1 d’abril de 2022 es va aprovar l'expedient de contractació
per procediment obert simplificat de l’obra “ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA DE LA SEGARRA”
amb tramitació ordinària.
En data 29 d’abril de 2022 es va reunir la Mesa de contractació per acordar,
Primer.- ADMETRE les proposicions presentades pels següents licitadors:

Segon.- A la vista de les ofertes presentades, procedeix a la seva valoració de conformitat amb els
criteris d’adjudicació establerts al plec de clàusules administratives i s’ATORGA la següent puntuació
als licitadors admesos en aquest procés:
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ACCEPTACIÓ DE PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE PROPOSICIONS. EXPEDIENT
DE CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE D’
OBRES “ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA DE LA SEGARRA”

*Es correspon amb la puntuació per no aportar el programa de treball segons plec.
Tercer.- Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte d’obres “ADEQUACIÓ DE
LA PLAÇA DE LA SEGARRA”, per tractar-se del licitador que ha obtingut la major puntuació,

Quart.- Requerir a BOSCIREM SL perquè dins del termini de set dies hàbils a comptar de l’
enviament del requeriment presenti la documentació justificativa que s’esmenta a continuació,
Documentació acreditativa de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar
o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 LCSP.

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.
Cinquè.- Fer-ho públic al perfil del contractant de la Corporació.”
Havent-se requerit la documentació prevista al Plec a la mercantil BOSCIREM SL aquesta ha estat
presentada juntament amb la fiança definitiva mitjançant aval per import de 4.333,78.-€ (R.E 485 i
492 de 4/05/22).
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
Llei 9/17, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
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Documents acreditatius de la solvència professional o tècnica.

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP
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.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, d’acord amb la Disposició
Addicional segona (LCSP), és la Junta de Govern Local per delegació de l’alcaldia.
Per tot això,

RESOLUCIÓ
Primer. Adjudicar el contracte d’obres “ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA DE LA SEGARRA” a la
mercantil BOSCIREM SL, per import de CENT QUATRE MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET
AMB SEIXANTA-SET (104.877,67.-€) IVA inclòs, amb el desglossament següent: 86.675,76.-€,
pressupost net, i 18.201,91.-€ en concepte d’IVA, amb subjecció als plecs de clàusules
administratives i tècniques aprovats i a la proposta d’adjudicació de la mesa de contractació.
Segon.- Disposar que la despesa derivada d’aquesta contractació s’imputarà a l’aplicació
pressupostària 1532/619.70 del vigent pressupost

Quart.- Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant indicant el termini en què s’haurà
de procedir a la formalització del contracte que no serà superior als 15 dies hàbils següents a aquell en
què es realitzi la notificació de l’adjudicació, i que s’haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut en
el treball d’acord amb el que estableix el Plec de clàusules administratives particulars.
Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Tercer. Notificar-ho a totes les empreses que han participat en el procés de contractació amb
indicació dels recursos procedents.

