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Referència
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Unitat Orgànica
056 Unitat de Projectes i Obres
d'Espai Públic

Ponència
026 TERRITORI I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC

Títol / identificació de l 'expedient
Relatiu a Aprovació de l'adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de la
contractació de les obres del POMO del ramal d'enllaç amb el carrer Primer de Maig a la carretera
BV-2002
Número d'expedient : N802/056/2014/000020
Relació de fets i fonaments jurídics
En data 17 de març de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d 'obra
municipal ordinària del ramal d'enllaç amb el carrer Primer de Maig a la carretera BV-2002
(X116/2014/000007), amb un pressupost de 151.080,89 € (IVA exclòs)
En sessió de data 28 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar el plec de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques particulars , i la convocatòria mitjançant procediment
negociat sense publicitat de la contractació de les obres definides pel Projecte d 'obra municipal
ordinària del ramal d'enllaç amb el carrer Primer de Maig a la carretera BV-2002
(N802/U056/2014/000020);
La Comissió Tècnica de Contractació de data 14 de juliol de 2016, va proposar la classificació de les
empreses admeses a la licitació i va elaborar la proposta favorable a l 'empresa Obres i Serveis Roig
SA;
En sessió de data 20 juliol de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar la classificació obtinguda
per les empreses presentades al procediment negociat sense publicitat i pel tràmit ordinari , per a la
contractació de les esmentades obres, amb la següent classificació en ordre decreixent :
- Obres i Serveis Roig SA (punts: 97,5)
- Tecnologia de Firmes SA (punts: 96,07 )
- GrupMas Constructors SLU (punts: 85,91)
- Construcciones y Rehabilitaciones Vicenç SL (punts: 83,57 )
- Eurocatalana Obres i Serveis SL (punts: 67,77)
- Cromsa Construcción y Medioambiente SA (punts: 25,3)
Així mateix es va requerir a l'empresa Obres i Serveis Roig, SA (CIF A-08 743 098), la presentació de
la documentació requerida, d'acord amb l'establert a la clàusula 8 del plec de clàusules particulars ;
Vistes les instàncies amb Registre General d 'Entrada números 21.215 i 21.217, de data 27 de juliol
de 2016, presentades per l'empresa Obres i Serveis Roig, SA, en què aporta la documentació
prevista a la clàusula 8, juntament amb el document acreditatiu d'haver ingressat a la Tresoreria
Municipal la garantia definitiva per un import de 5.449,02 € que correspon al 5% de l'import de l'oferta
(IVA exclòs);
D'acord amb allò establert als articles 169 i següents 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 ;
Atès que a l'article 14 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i
procediment administratiu comú, disposa que en qualsevol moment es pot avocar el coneixement
d'assumptes que per delegació han estat atribuïdes a altres òrgans administratius i en l 'apartat segon
del decret d'alcaldia de data 23 de juny de 2011 i número AALB110091 es preveu la possibilitat
d'avocar les competències que s'hagin delegat en supòsits -concrets i puntuals- d'urgència o quan
circumstàncies especials ho facin convenient ;

Atès que no es preveu la celebració de sessions de la Junta de Govern fins al mes de setembre ;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/08/2016;
D'acord amb les facultats i les competències conferides a l 'alcaldessa per l'article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 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 ;
Acord
Primer- Avocar la competència per a la resolució d'aquest expedient.
Segon- Adjudicar la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació
ordinària, de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària del ramal d'enllaç amb el carrer Primer
de Maig a la carretera BV-2002 (N802/U056/2014/000020), a l'empresa Obres i Serveis Roig, SA ,
amb CIF A-08 743 098.
Tercer- Aprovar la disposició de la despesa per un import de cent trenta-un mil vuit-cents seixanta-sis
euros amb trenta-set cèntims ( 131.866,37 €, IVA inclòs), essent la base 108.980,47 € més l'IVA 21%
de 22.885,90 €.
Quart- Imputar l'import de 131.866,37 €, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació
pressupostària 670 15160 6190114 "RC/14 Actuació enllaç ctra. BV-2002".
Cinquè-Aprovar la retenció de crèdit addicional a l'adjudicació per l'import de 13.186,64 € (anualitat
2016), d'acord amb l'establert a l'article 23.5 de les Bases d'execució del Pressupost 2016.
Sisè- Notificar al contractista aquest acord i requerir -lo perquè, dins el termini dels quinze (15) dies
hàbils següents a la notificació de l'adjudicació, formalitzi el contracte d'acord amb l'article 156 del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic .
Setè- Facultar al tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Ciutadania, perquè en nom i representació de
l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.
Vuitè- Notificar aquest acord a la resta de licitadors de conformitat amb allò previst a l 'article 151 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.
Novè- Publicar aquest acord al web municipal -perfil del contractant-, de conformitat amb allò
establert a l'article 151 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 .

Peus de recurs
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs de
reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la
recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona ,
en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la
desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a
comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de
forma presumpta.
Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona , en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.
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