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Caldes d’Estrac, 12/06/2018

Antecedents
En data 18 de maig de 2018, per Resolució de l’Alcaldia nº 290/2018 es va aprovar
l’expedient de contractació que ha de regir el procediment obert simplificat mitjançant
l’aplicació de varis criteris d’adjudicació de la Fase 3 (2018) del Projecte bàsic i
d’execució actuacions de rehabilitació Escola Sagrada Família i els Plec de Clàusules
Administratives Particulars i els seus annexes.

En el dia d’avui la secretaria interventora ha emès certificat que durant el termini de
vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació
al Perfil del Contractant del contracte Fase 3 (2018) del PROJECTE BÀSIC I
D’EXECUCIÓ ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA, per
procediment simplificat mitjançant l’aplicació de varis criteris d’adjudicació no s’ha
presentat cap oferta de forma electrònica a través de l’Eina de Preparació i
Presentació d’ofertes que la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (Sobre
Digital 2.0) del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). Així mateix
tampoc hi ha constància en aquest Ajuntament de la remissió d’oferta mitjançant
correu electrònic a les adreces: secretaria@caldetes.cat, oac@caldetes.cat i
sherce@caldetes.cat, ni al registre d’entrada d’aquesta corporació.
La necessitat de disposar lliurament dels espais requerits pel correcte
desenvolupament de les obres; la millora de la seguretat en l’obra si no hi ha usuaris
als espais d’obra, i el sobre cost que requeriria el desenvolupament de l’obra en cas
d’estar l’edifici ocupat (tant en temps, com en cost econòmic) són raons per justificar
que l’execució de les diverses actuacions es desenvolupin fora del curs escolar,
essent el termini de més llarga durada l’aturada de classes les vacances d’estiu, i
específicament el període de l’1 de juliol a 31 d’agost, és d’aplicació per la contractació
de les obres en qüestió per URGÈNCIA.

Legislació aplicable
-

Articles 119, 164, 168, 169 i 170 Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017,
de 8 de novembre.

A l’empara d’allò que disposa l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.
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En data 21 de maig de 2018, es va publicar l’anunci de licitació de la Fase 3 (2018) del
Projecte bàsic i d’execució actuacions de rehabilitació Escola Sagrada Família i els
Plec de Clàusules Administratives Particulars i els seus annexes al Perfil del
Contractant.

RESOLC:
Primer.Declarar desert l’expedient de contractació que ha de regir el procediment obert
simplificat mitjançant l’aplicació de varis criteris d’adjudicació de la Fase 3 (2018) del
Projecte bàsic i d’execució actuacions de rehabilitació Escola Sagrada Família i els
Plec de Clàusules Administratives Particulars i els seus annexes, tal com consta al
Certificat emès per secretaria intervenció indicat a la part expositiva del present.
Segon.Aprovar l’inici de l’expedient de contractació de les obres Fase 3 (2018) del Projecte
bàsic i d’execució actuacions de rehabilitació Escola Sagrada Família mitjançant
procediment negociat sense publicitat en aplicació de l’article 168 de la Llei de
Contractes del Sector Públic 9/217, de 8 de novembre.
Tercer.Aprovar la modificació de els clàusules administratives particulars del present
procediment que es durà a terme de conformitat amb el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i els seus annexes, aprovats per Resolució de l’Alcaldia nº
290/2018 de data 18 de maig de 2018, modificades per adaptar-les al procediment
negociat sense publicitat, mantenint les característiques bàsiques de capacitat,
solvència, preu, criteris de valoració i període d’execució que són les del procediment
obert simplificat que ha quedat desert..
Quart.-



Excavacions Vilà i Vila, SA
P.I. Pla dels Vinyets, 2
c/ Energia, 2
08250 – Sant Joan de Vilatorrada
pepclaret@vilavila.com



Técnicas de Rehabilitación y Construcción, SL
c/ Entença, 227-231
08029– Barcelona
j.puigdelloses@tecniques.com



Servi Obres Queralt, SLU
Camí de Sant Bartomeu, 12
08600 – Berga
andreu@serviobres.cat



Construccions Coprho, SA
Av. St. Esteve, 65
08402 – Granollers
eprat@escalepou.com

Cinquè.-
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Sol·licitar ofertes a les empreses següents:

Declarar la situació d’urgència de les obres de la Fase 3 (2018) del Projecte bàsic i
d’execució actuacions de rehabilitació Escola Sagrada Família per la presentació
d’ofertes, d’aplicació a l’article 119 Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8
de novembre, fixant el termini per presentar l’oferta dins dels deu dies naturals
comptadors des de l’endemà de la notificació de la invitació.

Sisè.L’obertura de les ofertes tindrà lloc en les dependències de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac, el dia 25 de juny de 2018, a les 9:00 h.
Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, el dia 12 de juny de 2018

En prenc coneixement,
Secretària-Interventora
M. de las Mercedes Gobartt
Vázquez
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L’Alcaldessa
Rosa Pou Baró

