AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
(Baix Ebre)

_________________________________________________
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 74/2017
ANTECEDENTS
Per acord de la Junta de Govern, en data 30 de maig de 2017, es va aprovar l'expedient
de contractació de les obres incloses dins del projecte “Reforma i ampliació dels
vestidors del Camp de futbol La Vinyeta”, mitjançant procediment obert aplicant
mesures de gestió eficient, amb un únic criteri d’adjudicació, per un import de licitació
de 76.765,00 euros i 16.120,65 euros en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA)
al tipus del 21%.
En el Perfil de contractació, en data 1 de juny de 2017, es publicà l'anunci de licitació.
En data 10 de juliol de 2017 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir la
relació de candidats admesos i exclosos i la relació de les ofertes classificades per ordre
decreixent:
ORDRE
1
2
3
4
5
6
7

LICITADOR
Axis Patrimoni SL
Construccions Joan Curto i Querol SL
Construccions Jaén Vallés SL
Invex Obres i Instal·lacions SL
Lleveria Brull
Gilabert Miró SA
Fulgencio Villar SL

PUNTUACIÓ
22,19
14,81
13,84
12,75
11,11
4,16
2,55

En data 11 de juliol de 2017 es va requerir a l’empresa millor classificada, Axis
Patrimoni SL, perquè en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des del següent
a aquell en què rebés el requeriment, presentés la documentació exigida a la clàusula 19ª
del plec de clàusules administratives particulars, amb l’advertiment que de no
complimentar-se adequadament el requeriment, s’entendria que el licitador ha retirat
l’oferta. Aquest termini va acabar el 25 de juliol passat, sense que l’empresa hagués
aportat la documentació requerida, ni hagués manifestat res al respecte. Per tant,
l’Alcalde procedí a sol·licitar la documentació de la clàusula 19ª del plec al següent
licitador classificat, és a dir, Construccions Joan Curto i Querol SL.
Aquesta empresa ha aportat la documentació requerida, havent acreditat trobar-se al
corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i disposar d’una
assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 250.000 euros. També ha
aportat original, per ser confrontat per la secretària de l’Ajuntament, del certificat de
bona execució aportat.
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FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
-

-

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò
que no contradigui a la LCSP
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la Disposició
Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és la Junta de Govern
per delegació de l’Alcalde feta mitjançant Decret núm. 63/2015, de 30 de juny de 2015.
Com és necessari adjudicar el contracte d’obra abans de la propera reunió ordinària de
la Junta de Govern, per poder començar les obres el més aviat possible, donat el proper
inici de la temporada de futbol, RESOLC:
PRIMER.- Avocar en l’Alcaldia de l’Ajuntament, per a aquest acte, la competència per
contractar obres quan el seu import no superi el deu per cent dels recursos ordinaris del
pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros; delegada en la Junta
de Govern per Decret núm. 63/2015, de 30 de juny de 2015.
SEGON.- Adjudicar el contracte per l’execució de les obres incloses en el projecte
“Reforma i ampliació dels vestidors del Camp de futbol La Vinyeta”, a l'empresa Joan
Curto i Querol SL, amb NIF B43233998, per import de 91.249,75 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 75.413,02 €, pressupost net, i 15.836,73 € en concepte d’Impost
sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb subjecció als plecs de clàusules
administratives aprovat.
TERCER.- Requerir a l'empresa adjudicatària perquè en el termini de 5 dies hàbils, a
comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el
corresponent contracte administratiu.
QUART.- Nomenar director facultatiu de l’obra el tècnic municipal Sr. Manel Soler
Castells.
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CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en el
procés de contractació, amb indicació dels recursos procedents.
SISÈ.- Publicar l'adjudicació del contracte al Perfil de contractant.
SETÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
El Perelló, 1 d’agost de 2017
L’Alcalde
Ferran Cid Martí
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