Ajuntament de Gavà

Roger Cots Valverde, secretari general de l'Ajuntament de Gavà,

CERTIFICO:
Que, per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 19 de
gener de 2018, i en virtut de les atribucions en ella delegades per l’Alcaldia (decret del dia 18
de juny de 2015), entre d’altres, es va adoptar l’acord següent, a reserva del que resulti de
l'aprovació de l'acta corresponent:
9 – TORN D'URGÈNCIA
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
DE MILLORA INTEGRAL DEL BARRI DE CAN TRIAS. FASE 1, SUBFASE B OMO
16/17 (CiT OBRES 09-17)
Fets
1.- La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Gavà, en sessió de data 24 de novembre de
2017, va aprovar l'expedient i els plecs de clàusules tècniques i administratives per a la
licitació del contracte d’obra per l’execució del projecte de millora integral del Barri de Can
Trias. fase 1, subfase B OMO 16/17 (CiT obres 09-17) i es va decidir convocar el
corresponent procediment, en aquest cas el procediment obert (art. 138 i 157 del TRLCSP) i
tramitació d'urgència. d'acord amb el previst a l'art. 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i els articles 112.2.b i 144
del TRLCSP.
I va ser també autoritzada la despesa per l'import màxim de 398.258,17 €, essent a càrrec de
l’aplicació pressupostaria 32016 1533F 619000016
2.- En data 4 de desembre de 2017 es va publicar el reglamentari anunci de convocatòria de
procediment obert per a l’adjudicació del contracte en el BOPB i al Perfil del Contractant de
l’Ajuntament de Gavà.
3.- El dia 20 de desembre de 2017 va tenir lloc l'acte d'obertura per part de la Mesa de
contractació del sobre núm. 1, “Declaració responsable i formulari de dades”, i subsegüent
qualificació de la documentació general presentada pels licitadors.
4.- En data 22 de desembre de 2017 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2, “ per part de
la Mesa de contractació del sobre núm. 2 “Proposició econòmica i documentació tècnica
avaluable de forma automàtica ”, i subsegüent qualificació de la documentació general
presentada pels licitadors.
5.- Finalment, en data 11 de gener de 2017 i per part de la Mesa de contractació, es va procedir
a valorar definitivament els criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules; és
a dir, puntuar l’oferta econòmica sobre la base de la documentació continguda en els sobres
presentats i conforme a les fórmules assenyalades a la clàusula 14 del plec de condicions. En
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la mateixa sessió, la Mesa, va acordar formular a l’òrgan de contractació proposta
d’adjudicació provisional a favor del licitador que figura en primer lloc de la classificació que
–per ordre decreixent de puntuació– consta a l’acta de la sessió.
6.- En data 16 de gener de 2018 el licitador ha presentat la documentació que li ha estat
reclamada, per la qual cosa i atesa la proposta d'adjudicació presentada per la Mesa de
contractació per tal de procedir a l'adjudicació del contracte d’execució del projecte de millora
integral del Barri de Can Trias. fase 1, subfase B OMO 16/17 (CiT obres 09-17) i considerant
també que, pel que fa a l'òrgan competent per aprovar l'adjudicació del present contracte, la
competència és atribuïda en el present cas a l'Alcaldia.
Fonaments de Dret
1.- El text refós de la Llei de contractes del sector públic entre d'altres articles els art. 6,19, 88,
51, 110.1, 151.1 i 2, 157 i Disposició Addicional 2a.
2.- Art. 275.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3.- L'òrgan contractació és la Junta de Govern Local en virtut del Decret d'alcaldia de
delegació de competències de l'alcaldessa a la Junta de Govern Local de data 18 de juny de
2015.
Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, a proposta de la Tinenta d’alcalde de Ciutat i Territori s'acorda:
PRIMER.- Adjudicar el contracte contracte d’execució del projecte de millora integral del
Barri de Can Trias. fase 1, subfase B OMO 16/17 (CiT obres 09-17) a l’empresa ASFALTOS
BARCINO SL (representada pel Sr. Ivan Gonzalez Gazquez amb domicili a efectes de
notificacions a carrer Mossén Josep Pons 1, planta 2, oficina 15 de Terrassa (CP 08970) i amb
CIF númB66533456 , pel preu de 313.286,01€ (IVA, inclòs), conforme l’aplicació dels
criteris de valoració establerts a la clàusula 14a del Plec de clàusules administratives
particulars regulador del procediment obert convocat mitjançant anunci publicat al BOP i al
perfil de contractant de data 4 de desembre de 2017 i segons la classificació de les
proposicions presentades formulada per la corresponent Mesa de contractació encarregada de
la valoració, classificació que aquest òrgan de contractació accepta i incorpora al contingut
d’aquest acord com a motivació en aplicació de l’art. 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i als
efectes del que es disposa a l’art. 151.4 del TRLCSP.
El contingut de totes i cadascuna de les actes de les sessions de la Mesa de contractació, en què
hi consten igualment totes les valoracions portades a terme per la Mesa, poden ser consultades
per tothom i, en especial, pels licitadors en el “Perfil del contractant” de l’Ajuntament de
Gavà, a l’adreça següent: http://www.gavaciutat.cat/cat/asp/perfilcontractant.asp
SEGON.- Modificar les autoritzacions de despesa fetes d'acord amb l'import d'adjudicació i
disposar la despesa a càrrec de les aplicacions següents que disposen per al 2017 de crèdit
adequat i suficient per atendre a les obligacions que es deriven d'aquest contracte
Aplicació

Exercici

Anul·lar
autorització

Disposar
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32016 1533F 619000016

2017

-84.972,16 €

313.286,01 €

TERCER.- Notificar l’adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la al “Perfil del
contractant” abans indicat.
QUART.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè —dintre del termini de 15 dies hàbils a
comptar des del que rebi la notificació— comparegui a la formalització del contracte en
document administratiu, amb l’advertiment que si per causes imputables a l’adjudicatari no
s’hagués formalitzat dintre del termini esmentat, l’Ajuntament podrà acordar la incautació
sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que se li hagués exigit.
Es recorda que els contractes amb els poders adjudicadors es perfeccionen amb la
formalització (art. 27.1 del TRLCSP) i que sense aquesta no es pot iniciar l’execució (art.
156.5 del TRLCSP).
CINQUÈ.- Un cop realitzada la formalització el contracte haurà de ser publicada en el “Perfil
del contractant”, indicant el mateix que a l’anunci de l’adjudicació, i a més a més, si s’escau i
conforme a l’art. 154.2 del TRLCSP, s’haurà de publicar un anunci en el BOP si l’import és
superior a 100.000 €, donant compte de la formalització en un termini no superior a 48 dies des
de la data de la mateixa.
SISÈ.- Traslladar aquest acord a les persones interessades.
L'acord fou adoptat amb la prèvia i especial declaració d'urgència, votada per unanimitat dels
presents en aquest moment de la sessió, tal i com exigeix, el que li sigui d'aplicació, l'article
103-3, 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, en concordança amb l'art. 82 del Reglament Orgànic
Municipal.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau del tinent d'alcalde de l'Àmbit de
Nova Governança i Economia (en qui l'alcaldessa, mitjançant Decret de data 1 de març de
2017 dictat a l’empara d’allò que preveu l’art. 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de las Bases del Règim Local, té delegada dita atribució).
Vist i plau
El tinent d'alcalde de l'Àmbit de
Nova Governança i Economia
signed
CPISR-1 Digitally
by CPISR-1 C
C Roger Roger Cots
Valverde
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signed
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