AJUNTAMENT DE MASSALCOREIG (Segrià)

Expedient núm.: 2021/130/02.08.01
Certificat acord del Ple de la Corporació
Procediment: Contracte d’Obres per Procediment Obert Simplificat Sumari
Assumpte: Contractació de l’obra Consolidació del mur de contenció del carrer la Sèquia
pels danys produïts per la borrasca “Gloria” a Massalcoreig
Data d'iniciació: 8 d’octubre de 2021
Document signat per: La secretària interventora acctal., l'Alcaldessa

CERTIFICAT

MONTSERRAT REMOLÀ REMOLÀ, secretària interventora accidental de l’Ajuntament de
MASSALCOREIG
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària i urgent, de 11 de novembre de 2021,
entre altres va adoptar el següent acord:
“4.- APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ
DE L’OBRA CONSOLIDACIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ DEL CARRER LA
SÈQUIA PER ALS DANYS PRODUÏTS PER LA BORRASCA “GLORIA” A
MASSALCOREIG.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 13 d’octubre de 2021, va aprovar l’expedient de
contractació mitjançant el procediment obert simplificat sumari i el plec de clàusules
administraves particulars de l’obra Consolidació del mur de contenció del carrer la Sèquia
pels danys produïts per la borrasca “Gloria” a Massalcoreig amb un pressupost de 47.733,31 €
més 10.024,00 € d’IVA.
Aquesta licitació es va publicar al perfil del contractant el dia 15 d’octubre de 2021, establintse un termini per a la presentació de les ofertes de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà
d’aquesta data.
En data 29 d’octubre de 2021 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes i es van
presentar les següents:
Plaça de l’Església, s.n.
Tel. 973793601-973793523 Fax 973793777
25184-MASSALCOREIG
ajuntament@massalcoreig.cat
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Montserrat Remolà
Remolà

Signatura 2 de 2
12/11/2021

Secretària Interventora

Montserrat Jové
Vidal

12/11/2021

Alcaldessa
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Núm. Data entrada
1
29/10/2021
2
29/10/2021

Núm. de registre
2021/1046
2021/1047

Licitador
HORMIGONES FRAGA, S.L.
PERFO-ROCA, S.L.

En data 3 de novembre de 2021 es va constituir la Mesa de Contractació per a l’obertura del
Sobre «A»: Declaració responsable, i Sobre «B»: Proposició econòmica i documentació
quantificable de forma automàtica i va establir la relació definitiva de licitadors admesos, que
va ser la següent:
Núm. Licitador
1
HORMIGONES FRAGA, S.L.
2
PERFO-ROCA, S.L.
Les ofertes presentades quantificables de forma automàtica tenen el contingut següent, segons
l’acta de la Mesa de Contractació:
Licitador
HORMIGONES
FRAGA, S.L.
PERFO-ROCA, S.L.

Proposició Ampliació
econòmica termini
garantia
54.409,83
5 any/mes
56.870,00

3 any/mes

Puntuació
econòmica
50,00

Puntuació
millora
garantia
10

47,84

6

Total
60,00
53,84

Per tot l’exposat la Mesa de Contractació proposa a l’òrgan de contractació, el Ple de
l’Ajuntament, l’adjudicació del contracte d’obres a l’empresa HORMIGONES FRAGA, S.L.,
amb una puntuació de 60,00 punts.
L’empresa requerida, HORMIGONES FRAGA, S.L., en data 4 de novembre de 2021 ha
aportat els certificats d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l’establert a 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.
El Ple de la Corporació per unanimitat dels membres assistents, sis dels set que composen la
Corporació, acorda:
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Primer.- Adjudicar el contracte d’obres per a l’execució del projecte d’obres Consolidació del
mur de contenció del carrer la Sèquia pels danys produïts per la borrasca “Gloria” a
Massalcoreig, amb el CPV 45262620-3 a l’empresa HORMIGONES FRAGA, S.L. amb NIF
B-22003347, per un import de 54.409,83 €, IVA inclòs, amb l’ampliació del termini de
garantia de 5 anys mes.
Segon.- Disposar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 619.001521 del pressupost municipal de l’exercici 2021.
Tercer.- Publicar l’anunci d’adjudicació en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.
Quart.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Cinquè.- Notificar a HORMIGONES FRAGA, S.A., adjudicatari del contracte, aquests acords
i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc el dia i hora que se li comuniqui i que,
en tot cas, es produirà en el termini dels quinze dies hàbils següents a aquell en que es realitzi
la notificació de l’adjudicació acordada.
Sisè.- Publicar l’anunci de formalització del contracte en el Perfil del Contractant en termini
no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat
en l’annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Setè.- 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.
Vuitè.- Designar com a responsable del contracte al Sr. Francesc R. Jové Torrent, arquitecte
tècnic, dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Segrià, redactor del projecte i director
facultatiu de les obres.
Novè.- Facultar a la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de l’Ajuntament
procedeixi a la signatura del corresponent contracte administratiu.”
I, perquè així consti, expedeixo aquest certificat d’acord amb el que preveu l’article 206 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, per ordre i amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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