AJUNTAMENT DE BERGA

CERTIFICAT
DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Vista l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 09/05/2019
ES CERTIFICA Que en l’esmentada sessió es va aprovar l’acord que es transcriu a
continuació, amb el resultat de la votació que s’especifica a continuació:

Votació: Sotmès a votació la inclusió en l’ordre del dia del següent assumpte, s’aprova per
majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Junta, amb el següent resultat:
Vots a favor: Sr. Oriol Camps Cervera, Sra. Mònica Garcia Llorens, Sr. Eloi Escutia Fors i
Sra. Roser Valverde Lojo.
Vots en contra: ---Abstencions: ----

PROCEDIMENT
PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES ORDINÀRIES
D’ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DEL CONVENT DE SANT FRANCESC DE BERGA A USOS DE
PÚBLICA CONCURRÈNCIA (FASE 2) AMB LA FUNCIÓ SOCIAL DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ.
Interessat: PLAN YOUR FUTURE SL (DNI/CIF B65710246)
ANTECEDENTS
1. Per acord de la Junta de Govern Local de 27 de desembre de 2018, es va disposar la
necessitat pública de contractació de les obres ordinàries d’adequació de la planta baixa
del Convent de Sant Francesc de Berga a usos de pública concurrència (fase 2) amb la
funció social de foment de la ocupació; així mateix es va aprovar l’informe tècnic justificatiu.
Aquest acord va ser publicat en el perfil del contractant.
2. En data 22 de febrer de 2019 per acord de Junta de Govern Local es va aprovar
l’expedient de contractació, aprovant el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques. Atorgant, així mateix, un termini de 26 dies per presentar ofertes a
través de l’eina Sobre Digital.
3. D’acord amb l’acord de la Junta de Govern Local de 4 d’abril de 2019, es proposava
l’adjudicació del contracte als licitadors Plan Your Future SL i a Construccions Caler SAU ,
segons millor oferta. Així mateix, se’ls requeria que, en el termini de 10 dies hàbils a
comptar des del següent al de la notificació, presentessin la documentació pertinent per
procedir a l’adjudicació del contracte segons clàusules 15a i 16a del plec de clàusules que
regulen el present contracte.
4. En data 26 d’abril de 2019 per RE2019/3453 PYF com a representant de la UTE,
presenta aquella documentació que no consta en el RELI.
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DISPOSICIÓ
La junta de govern local, actuant per delegació de l’Alcalde accidental en virtut del
cartipàs municipal vigent, acorda adoptar l’acord següent:
1-Vist l’informe de revisió de la documentació emès per la tècnica de gestió administrativa
en data 06 de maig de 2019:

INFORME JURÍDIC
SEC Contractació administrativa – Obres 2018/3
Núm. exp. General 2018/464

Expedient núm.: SEC Contractació administrativa – Obres 2018/1823
Procediment: Contracte administratiu d’obres ordinàries d’adequació de la planta baixa del Convent de Sant
Francesc de Berga a usos de pública concurrència (fase 2) amb la funció social de foment de la ocupació.
(...)
Normativa aplicable
-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 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 (en endavant, LCSP)
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques (aplicable en tot allò que no sigui contrari 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 (aplicable en tot allò que no sigui contrari a la LCSP).
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Fonaments de dret:
Primer.- De la documentació presentada.
D’acord amb la clàusula 15.2 apartat a.2 per les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i empreses classificades del sector públic o que figurin
en una base de dades nacional d’un Estat membre de la UE; les empreses hauran de presentar la
documentació següent si la informació que consta en el registre no consta vigent o actualitzada.
-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.
Efectuada a la Tresoreria Municipal en data 24 d’abril de 2019 per valor de 9.059,60.-€
Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la seva afiliació i alta
a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents.
S’ha aportat declaració responsable conforme es diu que encara hi ha contractades les dues
persones inscrits o inscrites al SOC o equivalent segons criteris socials demanats en l’obra i , que ES
COMPROMETEN, a acreditar l’afiliació i alta de les mateixes quan les hagin contractat i sempre amb
caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada.

D’acord amb el certificat del Registre Electrònic d’empreses Licitadores (RELI), i el certificat de la classificació
adjuntat, ha quedat acreditada la solvència tècnica i econòmica d’ambdós licitadors, que tractant-se d’una
Unió Temporal d’Empresaris es tracta acumulativament. Així mateix ha quedat acreditada la capacitat d’obrar i
de la personalitat jurídica d’ambdós licitadors.
Tota la documentació requerida és correcte i ha estat presentada en temps i forma.
Segon.- Termini d’adjudicació del contracte.
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El termini previst per l’adjudicació del contracte és de 5 dies hàbils, a partir de la recepció de la documentació
per part de l’interessat; tal com consta en el plec de clàusules administratives (clàusula 16a, així com, article
150.3 LCSP).
Aquesta adjudicació no ha tingut lloc en els 5 dies hàbils posteriors;
L’Informe 11/2011, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la C.A d’Aragó en el seu
fonament sisè indica, en relació al termini d’adjudicació (actual art.151.3 TRCLSP) que: “el plazo que fija el
artículo 135.3 LCSP no es un plazo esencial, pues concurre un interés público más intenso – la satisfacción
del concreto interés público al que se dirige la prestación que constituye el objeto del contrato- que justifica
que el tiempo – el plazo de 5 días hábiles- no comporte relevancia alguna en el ejercicio de la potestad
administrativa, pues, en otro caso, podrían quedar afectados los intereses generales a los que sirve la
potestad de contratación. Sin perjuicio del derecho de los licitadores a retirar su proposición si no produce la
adjudicación”.
Així doncs, l’incompliment per part de l’Administració dels terminis per l’adjudicació del contracte no tindran
caràcter invalidant.
Tercer.- Motivació de l’adjudicació
D’acord amb el que disposa l’article 151.1 LCSP: “l’adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als
candidats o licitadors i, simultàniament es publicarà al perfil del contractant en el termini de 15 dies.”
Segons el mateix precepte, la notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti
als interessats en el procediment interposar recurs suficientment fonamentat contra la decisió de l’adjudicació.
En tot cas, a la notificació i en el perfil del contractant s’indicarà el termini en el qual s’ha de procedir a la
formalització del contracte conforme a l’article 151.2 LCSP.
Conclusions:
Efectuada la revisió de la documentació presentada pels licitadors Plan Your Future SL i a Construccions
Caler SAU s’informa favorablement a l’adjudicació del contracte amb les consideracions efectuades a
l’apartat segon i tercer d’aquest informe.

Berga, document datat i firmat electrònicament.

3. D’acord amb la D.A 2a de la LCSP, li correspon a l’Alcaldessa les competències com a
òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres quan el seu valor estimat no superi
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de
6.000.000.€, inclosos els de caràcter plurianual quan la duració no sigui superior a 4 anys,
eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no
superin ni el percentatge indicat, referent als recursos ordinaris per el pressupost del
primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Aquesta competència però, segons el cartipàs municipal vigent, va ser delegada a la Junta
de Govern Local.
PROPOSTA DE DISPOSICIÓ
Primer.- ADJUDICAR a UTE PYF_ CALER SANT FRANCESC el contracte administratiu
d’obres per les obres ordinàries d’adequació de la planta baixa del Convent de Sant
Francesc de Berga a usos de pública concurrència (fase 2) amb la funció social de foment
de l’ocupació, per procediment obert, oferta més avantatjosa, diferents criteris
d’adjudicació, per un import d’adjudicació de preu base de 181.192,04.-€ i de 38.050,33-€
que corresponen a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que fan un total de 219.242,37.-€.
Segon.- NOTIFICAR a la UTE PYF_CALER SANT FRANCESC adjudicatari del contracte,
la present resolució per tal que es procedeixi a la constitució i formalització de la UTE.

3

AJUNTAMENT DE BERGA

Tercer.- CITAR al representant de la UTE, un cop aquesta s’hagi constituït, per a la
signatura del contracte que tindrà lloc a l’Ajuntament de Berga, entre el 29 i 30 de maig de
2019. INFORMAR a l’adjudicatari que per la signatura del contracte electrònicament serà
necessari assistir a la cita amb el certificat digital del gerent/administrador únic.
Quart.- NOTIFICAR la resolució d’adjudicació als licitadors, i PUBLICAR –LA al Perfil de
Contractant d’acord amb el que estableix l’article 151.1LCSP.
Cinquè.- Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs
potestatiu de reposició davant l’Alcaldia d’aquesta Corporació, de conformitat amb els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà
de la seva notificació, o en el seu cas, publicació.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a
comptar des del dia següent a la data de presentació del mateix en el registre
corresponent. Contra la resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix,
no es pot interposar-se de nou el mateix recurs.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el
termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o sense
termini per interposar-lo, des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs
interposat. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt
expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.

Votacions: Sotmesa a votació la proposta transcrita a dalt, s’aprova amb el següent
resultat:
Vots a favor: Sr. Oriol Camps Cervera, Sra. Mònica Garcia Llorens, Sr. Eloi Escutia Fors i
Sra. Roser Valverde Lojo.
Vots en contra: --Abstencions: --I perquè així consti, per al seu coneixement, en virtut del decret d’alcaldia 2019/200,
d’ampliació del catàleg d’actuacions administratives automatitzades mitjançant un certificat
de segell electrònic de l’ajuntament de Berga, s’estén aquest certificat, al municipi, datat i
segellat electrònicament.
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