AJUNTAMENT
DE
JOSA I TUIXÉN

Assumpte: NOTIFICACIÓ de l’acord d’adjudicació del contracte
d’obres “Nova sala polivalent”
Expedient: CPO 01 – 2021
Benvolguts licitadors, us notifiquem que per acord de Ple de l’Ajuntament de data
18 de maig de 2021, s’ha pres la següent resolució que es transcriu a continuació:
“5.- ADJDUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES “NOVA SALA POLIVALENT”
I. Antecedents
1.1. Per Provisió de l’Alcaldia de data 23 de febrer de 2021 es va incoar l’expedient
administratiu per a la contractació de “Nova sala polivalent a l’edifici del garatge
municipal” i en la mateixa data emet informe favorable la secretaria – intervenció
sobre el procediment legal per a la licitació, i sobre l’existència de consignació
pressupostària.
1.2. El valor estimat del contracte ascendeix a la quantitat de 138.747,10 € i un IVA
del 21% de 29.136,89 €, pel qual hi ha la partida pressupostària consignada
1522/62200 del pressupost vigent.
1.3. Havent-se publicat l’anunci de licitació a través de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya, es van rebre les següents ofertes:
-

Constructora Auxiliar d’Obra Pública (B25048323):
o Oferta econòmica base:
138.016,53 euros.
o IVA (21%):
28.983,47 euros.
o Total:
167.000,00 euros.

-

Giser XXI serveis (B66216672).
o Oferta econòmica base:
o IVA (21%):
o Total:

-

Grupo Constructor Uno (B67481721).
o Oferta econòmica base:
120.639,16 euros.
o IVA (21%):
25.334,22 euros.
o Total:
145.973,38 euros.

128.341,07 euros.
26.951,62 euros.
155.292,69 euros.

1.4. Reunida la Mesa de Contractació i emesos els respectius informes tècnics i
actes, per Decret d’Alcaldia 12/2021, de 22 d’abril, s’aprova la classificació i es
realtiza proposta d’adjudicació de la licitació “Nova sala polivalent a l’edifici del
garatge municipal” presentada per l’empresa licitadora GRUPO CONSTRUCTOR
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UNO - FORJADOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ONE SL (B67481721) pel
preu de 120.639,16, que amb un IVA del 21% que es correspon a la quantia de
25.334,22 €, ascendint a un total de 145.973,38 € (IVA inclòs), en la mateixa resolució
es realitza requeriment de documentació la qual és aportada.
II. Fonaments de dret
2.1. Legislació aplicable:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembres, de contractes del sector públic (LCSP).
b) Reial Decret 1098/2011, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
c) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
d) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
e) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
III. Part dispositiva
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer.- ADJUDICAR el contracte d’obres “Nova sala polivalent a l’edifici del garatge
municipal” a l’empresa licitadora FORJADOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
ONE SL (B67481721) per un import de 120.639,16 euros (IVA no inclòs).
Segon.- APROVAR la despesa de 145.973,38 € (IVA inclòs) per atendre el pagament
de l’actuació “Nova sala polivalent a l’edifici del garatge municipal” amb càrrec a la
partida pressupostària 1522/62200 del vigent pressupost.
Tercer.- DESIGNAR com a tècnic facultatiu de l’obra a l’arquitecte Xavier Cerqueda
Ribó (COAC núm. 30.305-4).
Quart.- DESIGNAR com Coordinador de Seguretat i Salut a l’arquitecte tècnic Lluís
Garriga Muñoz (CAAT Lleida núm. 465).
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord als licitadors que han participat en el procés de
contractació, amb indicació dels recursos procedents.”
Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar un
recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d’un
mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
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Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Tuixent, 18 de maig de 2021
El Secretari

Guillem Molera Calvés
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