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Antecedents
En data 11 de desembre de 2018 s’aproven per Junta de Govern Local el Plec de clàusules
administratives i tècniques particulars.
En data 27 de febrer de 2019 la Mesa de Contractació proposa adjudicar les obres
contemplades al projecte de “Projecte de càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i als
accessos a les urbanitzacions i centre de control de càmeres en comissaria”, a l’empresa
ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.
L’empresa ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. segons la seva oferta, es compromet a destinar a
l’execució de les obres, a un cap d’obra amb una experiència de 19 anys (dos anys de
solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 17 anys com a criteri
d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP) i a un encarregat amb una experiència de
34 anys (5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i
29 anys com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP).
En data 19 de març de 2019, l’òrgan de contractació requereix a l’empresa ALUMBRADOS
VIARIOS, S.A. amb NIF A-08523094 que aporti en un termini de 7 dies hàbils a comptar des de
l’enviament de la comunicació, tota la documentació requerida a la clàusula 11 del plec de
clàusules administratives particulars i tota la que justifiqui els criteris de solvència econòmics,
financers i tècnics previstos a la clàusula 5 del PCAP, de conformitat amb l’article 159 de la
LCSP.
En data 27 de març de 2019 l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS, S.A., entra per registre la
documentació requerida.
Fonaments de dret
El que s’estableix a les clàusules administratives en relació als articles 74 i següents de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Fets
Revisada la documentació tècnica aportada per l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS, S.A., s’ha
pogut comprovar:
•

Que durant l’any de major execució en els darrers 5 anys ha executat treballs de
naturalesa similar als que constitueixen l’objecte d’aquest contracte per un import de
superior als 167.577,17 € exigits als plecs. Tal i com figura al certificat del registre
electrònic d’empreses licitadores (RELI) de 26 de febrer de 2.019.

•

El cap d’obra té una titulació habilitant i una experiència acreditada de 19 anys mesos
en treballs de cap d’obra, igual a la presentada a la seva oferta.

•

L’encarregat té una experiència acreditada de 29 anys i 7 mesos com a encarregat
d’obres segons currículum, inferior a la presentada en la seva oferta, però que

igualment suposa la màxima puntuació i compleix amb els requeriments contemplats al
PCAP.
Conclusions
D’acord a la documentació presentada que consta a l’expedient s’informa favorablement la
solvència tècnica de l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS, S.A., per dur a terme les obres
contemplades al projecte “Projecte de càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i als
accessos a les urbanitzacions i centre de control de càmeres en comissaria”.
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