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CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2020/288
Assumpte: Subministrament de munició per la Policia Local de l'Ajuntament de Calonge i Sant
Antoni

ARMERIA RAVELL ,SL

L’alcalde – president de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, el dia 18 de maig de 2020, ha
dictat el decret núm. 2020/1521, el qual transcrit literalment diu:
«IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient 2020/288 de contractació del subministrament de munició per la Policia Local de
l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, per procediment obert simplificat abreujat i tramitació
ordinària.
FETS
En data 27/01/2020 s’incoà l’expedient de contractació per decret d’alcaldia número 2020/217.
En data 13/02/2020 la Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària, acordà aprovar, d’una
banda, l’expedient de contractació del subministrament esmentat mitjançant sistema de
contractació obert simplificat abreujat i procediment ordinari, així com aprovar el PCAP, publicar
l’anunci de licitació i designar al responsable d’aquest expedient.
En data 14/02/2020, s’anuncià la licitació a la plataforma de contractació, perfil del contractant.
Durant el termini de presentació d’ofertes s’ha presentat a la licitació una empresa licitadora:
ARMERIA RAVELL, S.L. amb CIF B08073264.
En data 03/03/2020 la Unitat de contractació es va reunir amb el Cap de l’Àrea de Seguretat
Ciutadana, Trànsit i Mobilitat per obrir el sobre únic, que havia de contenir la declaració
responsable i l’oferta econòmica. Es va revisar la documentació administrativa continguda en el
sobre únic del licitador, que es va considerar correcte, i va determinar l’admissió de l’empresa.
Seguidament va revisar l’oferta econòmica de la qual se’n extreu el següent:
.../...
“
 Proposta econòmica
La proposta econòmica conté el següent resultat:
Import
2
anualitats
(sense IVA)
2.964,43 €

IVA
21%
622,53 €

Import 2
anualitats
(amb IVA)
3.586,96
€
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Un cop aplicats els criteris de valoració de les ofertes previstos a la clàusula 10 del PCAP
que regeix la licitació i l’apartat S del Quadre de característiques, la puntuació total
obtinguda per l’empresa és de 100 punts.”
.../...”

Pel que fa a si l’oferta de l’empresa es troba en situació d’anormalitat i després d’aplicar-hi el
càlcul recollit a l’apartat 4 de la clàusula 10 del PCAP, es determina que l’oferta presentada no
incorre en presumpció d’anormalitat, tal i com es fa constar a l’acta.
En data 04/03/2020 es requereix, per registre de sortida número 2020/1837, a l’empresa licitadora
la presentació de la documentació prevista en el plec de condicions de la contractació del
subministrament de referència. L’empresa ARMERIA RAVELL, S.L. amb CIF B08073264 va
presentar la documentació requerida per tal de poder adjudicar aquesta contractació en data 10 i
11/03/2020 per registres d’entrada número 2020/3756 i 2020/3818.
El Cap de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, trànsit i mobilitat, en data 29 d’abril de 2020 proposa la
continuïtat de l’expedient 2020/288 fins la seva formalització del mateix, atès que concorre causa
de protecció de l’interès general i pel funcionament bàsic del servei de la Policia Local.
L’únic licitador que s’ha presentat a la licitació i que ha resultat adjudicatari, ha manifestat la seva
conformitat en continuar la tramitació fins la formalització del contracte.
En data 30/04/2020 la TAG de Secretaria ha informat favorablement la continuïtat del procediment
de continua referència en justificar-se que concorren les circumstàncies previstes a la DA 3.4 del
Reial decret 463/2020.
La disposició addicional vuitena del Reial Decret Llei 17/2020, de 6 de maig, aixeca la suspensió
dels terminis en matèria de contractació, determinada a la DA 3a del RD 463/2020, de 4 de març,
que declara l´estat d´alarma amb la finalitat de fer front a la situació d´emergència sanitària
provocada pel coronavirus COVID-19, permetent la continuació de la tramitació de tots els
expedients.
En data 14/05/2020, la interventora municipal emet informe de fiscalització limitada de requisits
bàsics de conformitat de l’expedient esmentat.
FONAMENTS DE DRET
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 150 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP), per adjudicar la contractació
de referència i en ús de les competències que m´atorga la DA 2a. 1 de la LCSP (actualment
avocades en aquesta alcaldia pel DA 921 del dia 16/03/2020 les competències delegades en
favor de la Junta de Govern Local),
RESOLC:
Primer.- ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta que consta a l’acta d’obertura celebrada en
data 03/03/2020, la contractació relativa al subministrament de munició per la Policia Local de
l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, a favor de la mercantil ARMERIA RAVELL, S.L. amb CIF
B08073264 , a la qual li resulten d’aplicació les condicions previstes en el PCAP i PPT, així com
les que s’indiquen a continuació resultat de l’oferta de l’adjudicatari:
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Import 2 anualitats (sense
IVA)
2.964,43 €

IVA 21%

Import 2 anualitats (amb
IVA)
3.586,96 €

622,53 €

La durada d’aquest contracte és de 2 anualitats, a comptar a partir del dia següent a la seva
formalització i finalitzarà com a màxim el dia 31 de desembre de 2021, amb la possibilitat de
realitzar dues pròrrogues anuals.
Segon.- APROVAR la despesa de l’import determinat a l’apartat anterior, amb la següent
distribució anual del finançament:
Any
2020
2021
Import total

Partida
71 1321 22699-1

Import net
1.482,22 €
1.482,21€
2.964,43 €

%IVA
21
21

Import IVA
311,27 €
311,26 €
622,53 €

Import total
1.793,49 €
1.793,47 €
3.586,96 €

El pagament s’efectuarà d’acord amb l’apartat D6 del quadre de característiques del plec de
clàusules que regeix aquesta contractació.
Tercer- COMUNICAR a l’adjudicatari que, en el termini màxim de 5 dies hàbils des de la recepció
d’aquesta notificació, haurà de retornar-la signada electrònicament, d’acord amb el que disposa
l’article 159.6 de la LCSP en referència a la formalització del contracte que es produeix mitjançant
la signatura d’acceptació per part de l’adjudicatari de la resolució i/o acord d’adjudicació.
Quart.- FACULTAR a l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari en relació amb
aquest acord.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord als interessats i comunicar-ho a la Unitat de Gestió
Pressupostària i a l’Àrea de Seguretat Ciutadana, Trànsit i Mobilitat.
Sisè.- PUBLICAR els documents que corresponguin d’acord amb la normativa vigent en matèria
de contractació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
Així ho mana i signa l'alcalde, a Calonge i Sant Antoni a la data de la signatura electrònica.»

“Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”

La qual cosa us notifico pel vostre coneixement i efectes.
Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica.
El secretari

