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Contractació
DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Exp. C176-2019-6405 . Adjudicació del contracte d'obres de construcció d'un nou
mòdul amb dos aules a l'escola la Lió.
Antecedents
Per decret d’alcaldia de data 14 d’octubre de 2019, es va resoldre la discrepància,
aixecar la suspensió a l’objecció efectuada per l’Interventor i es aprovar el Plec de
clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació i adjudicació del
contracte de construcció d'un nou mòdul amb dos aules a l'escola la Lió, per
procediment simplificat sumari.

En data 4 de novembre de 2019 l’empresa OBRES I SERVEIS LAUREN SL amb CIF
B66408352, primera empresa classificada, va ser requerida perquè aportés la
justificació de la seva oferta anormal.

Elisa Almirall Gayo

En data 6 de novembre de 2019 l’empresa presenta instància adjuntant la
justificació de la baixa anormal. Passada la documentació a la tècnica municipal,
l’11 de novembre de 2019 es detecta que l’empresa no es trobava en baixa
anormal, sinó que existia un error matemàtic en el càlcul de la classificació de les
ofertes.
El data 11 de novembre de 2019 es varen generar d’ofici els certificats d’estar al
corrent de pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Agència
Estatal d’Administració Tributària de l’empresa millor classificada.
L’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona va
emetre en data 13 de novembre certificat de que l’empresa millor classificada,
OBRES I SERVEIS LAUREN SL amb CIF B66408352 no te deutes amb l’Ajuntament
de Premià de Mar.
En data 13 de novembre 2019, s’ha requerit a l’empresa per tal que aporti una
declaració responsable del contractista conforme disposa de la certificació negativa
del Registre Central de delinqüents sexuals que acrediti que el personal destinat a
l’execució del contracte no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte
contra la llibertat i la identitat sexual. Aquest requeriment ve a donar compliment a
la clàusula cinquena del conveni de col·laboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’educació i l’Ajuntament de
Premià de Mar, per a l’execució de les obres d’ampliació de l’Escola la Lió.
L’empresa OBRES I SERVEIS LAUREN SL amb CIF B66408352 presenta instància
número 2019/15429 en data 13 de novembre de 2019 adjuntant declaració

Miguel Angel Méndez Gil
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28/11/2019 Secretari

En compliment de la clàusula 20 dels Plecs de clàusules administratives particulars
es van valorar les ofertes presentades, efectuant una classificació de les mateixes.
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Contractació
responsable on es manifesta que es compromet a sol·licitar els certificats de
delictes sexuals a tots els treballadors adscrits a l’execució del contracte.
Fonaments jurídics i tècnics
De conformitat amb l’article 159.6 de la LCSP estableix que:
“En contractes d’obres d’un valor estimat inferior a 80.000 euros, i en contractes de
subministraments i de serveis d’un valor estimat inferior a 35.000 euros, excepte
els que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual als quals no és
aplicable aquest apartat, el procediment obert simplificat pot seguir la tramitació
següent:

b) S’eximeixen els licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i
tècnica o professional.
c) L’oferta es lliura en un únic sobre o arxiu electrònic i s’avalua, en tot cas, d’acord
amb criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de les
fórmules que estableixen els plecs.
d) La valoració de les ofertes es pot efectuar automàticament mitjançant dispositius
informàtics, o amb la col·laboració d’una unitat tècnica que auxiliï l’òrgan de
contractació. S’ha de garantir, mitjançant un dispositiu electrònic, que les
proposicions no s’obren fins que no hagi finalitzat el termini per presentar-les, de
manera que no s’ha de celebrar cap acte públic per obrir-les.

Elisa Almirall Gayo
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28/11/2019 Secretari

a) El termini per presentar proposicions no pot ser inferior a deu dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de
contractant. No obstant això, quan es tracti de compres corrents de béns
disponibles en el mercat, el termini és de 5 dies hàbils.

e) Les ofertes presentades i la documentació relativa a la seva valoració han de ser
accessibles de manera oberta per mitjans informàtics sense cap restricció des del
moment en què es notifiqui l’adjudicació del contracte.
f) No es requereix la constitució d’una garantia definitiva.
g) La formalització del contracte es pot efectuar mitjançant la signatura
d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació.

En compliment de la clàusula 20 dels Plecs de clàusules administratives particulars
es van valorar les ofertes presentades efectuant una classificació de les mateixes.
En data 4 de novembre de 2019 l’empresa OBRES I SERVEIS LAUREN SL amb CIF
B66408352, primera empresa classificada, va ser requerida perquè aportés la
justificació de la seva oferta anormal.

Miguel Angel Méndez Gil

Signatura 1 de 2

20/11/2019 Alcalde

En tot el que no preveu aquest apartat, s’aplica la regulació general del
procediment obert simplificat que preveu aquest article.
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Contractació
En data 6 de novembre de 2019 l’empresa presenta instància adjuntant la
justificació de la baixa anormal. Passada la documentació a la tècnica municipal es
detecta que l’empresa no es trobava en baixa anormal, sinó que existia un error
matemàtic en el càlcul de la classificació de les ofertes.
En data 13 de novembre 2019, es va requerir a l’empresa per tal que aporti una
declaració responsable del contractista conforme disposa de la certificació negativa
del Registre Central de delinqüents sexuals que acrediti que el personal destinat a
l’execució del contracte no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte
contra la llibertat i la identitat sexual. Aquest requeriment ve a donar compliment a
la clàusula cinquena del conveni de col·laboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’educació i l’Ajuntament de
Premià de Mar, per a l’execució de les obres d’ampliació de l’Escola la Lió.

28/11/2019 Secretari

L’empresa OBRES I SERVEIS LAUREN SL amb CIF B66408352 presenta instància
número 2019/15429 en data 13 de novembre de 2019 adjuntant declaració
responsable on es manifesta que es compromet a sol·licitar els certificats de
delictes sexuals a tots els treballadors adscrits a l’execució del contracte, aportantlos abans de l’inici de l’execució de les obres.
A data de l’adjudicació continua sense signar-se el conveni interadministratiu de
col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
departament d’educació i l’Ajuntament de Premià de Mar, per a l’execució de les
obres d’ampliació de l’Escola la Lió d’aquesta localitat.

Elisa Almirall Gayo

Obres Mòdul La Lió
Oferta
econòmica
(100
punts)

Lauren SL

54.363,39 €

100,00

Rehatec Zenit Sl

57.847,67 €

93,59

Construmat Pinalba SLU

62.700,00 €

84,67

A2A2

62.000,00 €

85,95

Pol Obres i Reformes

63.794,74 €

82,65

60.141,16 €
Llindar de la baixa anormalment baixa

Licitador
Lauren SL
Rehatec Zenit
SL

Miguel Angel Méndez Gil
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Oferta
econòmica

Licitador

20/11/2019 Alcalde

Signatura 2 de 2

Les característiques i avantatges de l’oferta de l’adjudicatari es reprodueixen a
continuació:

54.127,04 €

Puntuació
Final
100,00
93,59
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A2A2
Construmat
Pinalba SLU
Pol
obres
Reformes

85,95
84,67
i

82,65

Hi ha crèdit suficient i adequat per l’adjudicació del contracte.
Els plecs de clàusules administratives particulars no ha estat objecte d’impugnació
mitjançant recurs especial en matèria de contractació.
L’òrgan de contractació és l’òrgan competent per a l’adjudicació del contracte de
conformitat amb l’article 150.3 de la LCSP. De conformitat amb la disposició
addicional segona de la LCSP aquest és l’alcalde.
S’ha incorporat fiscalització favorable de l’interventor.

Per tant, resolc
Primer. ADJUDICAR el contracte de les obres d'un nou mòdul amb dos aules a
l'escola la Lió, a l’empresa OBRES I SERVEIS LAUREN SL amb CIF B66408352,
d’acord amb els preus oferts i amb subjecció al plec de clàusules administratives
particulars.
Segon. DISPOSAR la despesa per import de 65.779,70 € (seixanta-cinc mil setcents setanta-nou euros amb setanta cèntims), IVA inclòs, a favor de l’adjudicatari
OBRES I SERVEIS LAUREN SL amb CIF B66408352, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 6001.32304.6330000 del pressupost vigent.

Elisa Almirall Gayo
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28/11/2019 Secretari

Resolució

Tercer. PUBLICAR en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Premià de Mar,
l’acord d’adjudicació de conformitat amb la clàusula 23 dels plecs de clàusules
administratives particulars en relació amb els articles 63 i 159.6 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Quart. NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors. Aquesta
notificació té els efectes de formalització del contracte.

Miguel Angel Méndez Gil
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20/11/2019 Alcalde

Document signat electrònicament
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