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Resolució d’adjudicació del contracte relatiu a les Obres de reforma i adequació de la nau
existent com a sala polivalent-gimnàs a l'Institut Ciutat de Balaguer de Balaguer. Expedient ED2022-458.

Expedient

ED-2022-458

Unitat
promotora

Serveis Territorials a Lleida

Procediment

Obert simplificat

Objecte

Obres de reforma i adequació de la nau existent com a sala polivalent-gimnàs a
l'Institut Ciutat de Balaguer de Balaguer

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Obres

Antecedents
1. Per resolució de la directora de Serveis de 5 d’abril de 2022, es va aprovar l'expedient per a
l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres de reforma i adequació de la nau
existent com a sala polivalent-gimnàs a l'Institut Ciutat de Balaguer de Balaguer.
2. En data 4 de maig de 2022 es va publicar al perfil del contractant la licitació de les obres esmentades
amb un termini de presentació de proposicions que finalitzava el 25 de maig de 2022 a les 18 hores.
Es presenta l’empresa següent dins de termini:


Tallers Vidal Amill, S.L.U., representada pel senyor Francisco Vidal Blanco

3. En data 30 de maig de 2022 , es va realitzar l’obertura del sobre únic presentat digitalment, es revisa
la declaració responsable, es llegeix la proposició econòmica i es comprova la presentació del pla de
treball, de l’empresa que s’indica tot seguit, que ha presentat una oferta amb el següent preu, termini
i intenció de subcontractació:


Tallers Vidal Amill, S.L.U., representada pel senyor Francisco Vidal Blanco, presenta una oferta
per un preu de 158.457,60 €, IVA exclòs (191.733,70 €, IVA inclòs), una reducció del termini
d’execució de 40 dies naturals i té intenció de subscriure subcontractes.

4. En data 3 de juny de 2022, la cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars emet informe
tècnic sobre la viabilitat de l’oferta admesa a la seva licitació i informa que:


L’empresa Tallers Vidal Amill, S.L.U., ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord
amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i
redueix 40 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen aquests 40 dies de
reducció. Aquest termini és viable. Per últim l’empresa manifesta la seva Intenció de subscriure
només subcontractes de treballs eléctrics. En conseqüència es considera adient la seva
contractació.

5. En data 8 de juny de 2022, es reuneix la Mesa de Contractació per proposar l’adjudicació d’aquestes
obres, i acorda el següent:
-

Admetre la següent empresa licitadora, per complir les condicions exigides en els plecs:


-

Tallers Vidal Amill, S.L.U., representada pel senyor Francisco Vidal Blanco

Establir la puntuació de l’oferta admesa un cop valorada l’oferta econòmica i la resta de criteris la
valoració dels quals es produeix de forma automàtica, segons es detalla en el quadre de
puntuacions que s’incorpora a l’acta com a Annex.
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-

Proposar l’adjudicació del contracte relatiu a les obres de reforma i adequació de la nau
existent com a sala polivalent-gimnàs a l'Institut Ciutat de Balaguer de Balaguer (ED-2022458), d’acord amb l’informe tècnic favorable de la cap del Servei de Gestió de Construccions
Escolars, a favor de l’empresa Tallers Vidal Amill, S.L.U., amb NIF B25601816, en ser l'única
empresa licitadora i complir els requisits administratius i tècnics, per un import total de
191.733,70 €, IVA inclòs (158.457,60 € es corresponen al preu del contracte i 33.276,10 € a
l’IVA) i un termini d’execució de 80 dies naturals a comptar des de la data de l’acta de
comprovació de replantejament, a càrrec de la posició pressupostària D/610000100/4210/0000
del centre gestor EN0119 del pressupost del Departament per a l’any 2022, a condició de que
presenti la següent documentació, dins del termini de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament del
requeriment:







Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, per un import de 7.922,88 €,
en alguna de les formes previstes a la clàusula 15.2 del plec de clàusules administratives
particulars.
Documentació acreditativa de la representació de les persones signants de les ofertes,
d’acord amb les previsions de la clàusula 14.2.A.1.b) del plec de clàusules administratives
particulars.
Solvència econòmica i financera, d’acord amb l’apartat F del quadre de característiques del
plec de clàusules administratives particulars.
Solvència tècnica o professional d’acord amb l’apartat F del quadre de característiques del
plec de clàusules administratives particulars.
Declaració responsable de les empreses amb les quals té intenció de subcontractar
34.860,54 € IVA exclòs.
Declaració responsable acreditativa de la solvència tècnica de les empreses que té intenció
de subcontractar, d’acord amb el previst a l’apartat F.1 i F.2 del plec de clàusules
administratives, adaptat als imports de cada subcontracte.

6. En data 5 de juliol de 2022, l’empresa Tallers Vidal Amill, S.L.U., ha presentat, en el termini concedit,
la documentació requerida.
7. En data 11 de juliol de 2022, la Mesa de contractació verifica que els documents presentats per
Tallers Vidal Amill, S.L.U., són correctes i que l’empresa compleix els requisits previs per contractar.

Fonaments de dret
1. Article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/424/UE, de 26 de febrer de 2014, quant a la classificació de les ofertes i
adjudicació del contracte.
2. Article 45 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, quant a l'òrgan
competent.
Per tant,

Resolc
1. Establir la puntuació de l’oferta admesa un cop valorada l’oferta econòmica i la resta de criteris la
valoració dels quals es produeix de forma automàtica, segons es detalla en el quadre de puntuacions
que s’incorpora a l’acta com a Annex.
2. Adjudicar el contracte relatiu a les obres de reforma i adequació de la nau existent com a sala
polivalent-gimnàs a l'Institut Ciutat de Balaguer de Balaguer (ED-2022-458), d’acord amb l’informe
tècnic favorable de la cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars, a favor de l’empresa
Tallers Vidal Amill, S.L.U., amb NIF B25601816, en ser l'única empresa licitadora i complir els
requisits administratius i tècnics, per un import total de 191.733,70 €, IVA inclòs (158.457,60 € es
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corresponen al preu del contracte i 33.276,10 € a l’IVA) i un termini d’execució de 80 dies naturals a
comptar des de la data de l’acta de comprovació de replantejament, a càrrec de la posició
pressupostària D/610000100/4210/0000 del centre gestor EN0119 del pressupost del Departament
per a l’any 2022.
3. Designar el/la director/a de les obres com a responsable del contracte.
4. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari.
5. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per a la seva formalització,
d’acord amb el que disposa l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen 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.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva
notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós
administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la
seva notificació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

El conseller
p.d. Resolució EDU/1355/2022, de 05.05.2022
(DOGC núm. 8665 d’11.05.2022)
La directora de Serveis
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Annex a la resolució d’adjudicació ED-2022-458

Licitador

Tallers Vidal Amill, S.L.U.

Representant

Francisco Vidal Blanco

Import total
€ IVA exclòs

158.457,60

Puntuació
reducció
de termini
Puntuació Reducció
(0,5 punts
preu màxim de termini,
per cada
80 p
en dies
dia de
reducció)
20 p
80,00

40

20,00

TOTAL

100,00

