RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES Condicionament de la Plaça dels
Sequers
1.- ANTECEDENTS
Aquesta Presidència, en data 13/05/2014, va aprovar el plec de clàusules
administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació de l’obra
Condicionament de la Plaça dels Sequers, segons la memòria que consta a
l’expedient per un import de 98.917,12 € + IVA al tipus del 21%, amb un termini
d’execució de 7 mesos des de l’acta de replanteig.
El projecte tècnic de Condicionament de la Plaça dels Sequers havia estat aprovat
per resolució de la Presidència de data 02/05/2014.
Es va considerar que el procediment més adequat per a la seva adjudicació és l’obert,
regulat als articles 157 a 161 del TRLCSP, oferta econòmicament més avantatjosa
diversos criteris de valoració.
En data 10/06/14 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes per participar en
el procediment obert per a la contractació de l’obra Condicionament de la Plaça dels
Sequers.
En data 17/06/14 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir la relació
definitiva de candidats admesos i descartats, que va ser la següent:


ACTIA INICIATIVAS, SL – NIF B12671194 (ÚNICA EMPRESA CANDIDATA)

La Mesa de Contractació va elevar a l’òrgan de contractació l’oferta presentada, i que
no ha estat declarada desproporcionada o anormal, d’acord amb els informes tècnics
incorporats a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
2.1. La legislació aplicable és la següent:




Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
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).
El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Organització Comarcal.










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).
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 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú
Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció.

2.2 De conformitat amb l’article 151 del TRLCSP, l’òrgan de contractació requerirà al
licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per a cadascun
dels lots, perquè, dins del termini de 10 dies hàbils, presenti la documentació
acreditativa d’estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, i la d’haver constituït la garantia definitiva.
2.3. Si en el termini assenyalat de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la
recepció del requeriment, el licitador, no presenta aquesta documentació o no es
justifica que s’està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les conseqüències establertes a
l’article 103 del TRLCSP.
En aquest supòsit, l’òrgan de contractació requerirà la mateixa documentació al
licitador següent, d’acord amb l’ordre de classificació de les ofertes, tot concedint,
sempre que sigui possible, un nou termini de deu dies hàbils perquè presenti la
documentació requerida.
2.4. Un cop presentada la documentació assenyalada, i constituïda la garantia
definitiva, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils
següents al de la recepció de la documentació.
2.5. L’adjudicació del contracte serà motivada i es notificarà als licitadors en el termini
màxim dels 10 dies hàbils següents al dia en què hagi estat acordada. Simultàniament
es publicarà en el perfil del contractant webwww.baixebre.cat. El contingut de l’acord i
notificació de l’adjudicació s’haurà d’ajustar a l’article 151.4 del TRLCSP.
Per tot l’exposat, en qualitat de President del Consell Comarcal del Baix Ebre,

RESOLC
Primer. Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació, de l’oferta
presentada valorada, i que no ha estat declarada desproporcionada o anormal, segons
la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars, aprovat per Resolució de Presidència de data 13/05/2014 i
el projecte tècnic aprovat per resolució de la Presidència de data 02/05/2014, és la
presentada per l’empresa ACTIA INICIATIVAS, SL, pel preu de 94.949,00.-€ més
19.939,29.-€ en corresponents a l’IVA.
Segon. Notificar aquesta resolució i requerir a l’empresa ACTIA INICITIVAS, SL
perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció de la
notificació, presenti la documentació acreditativa de la possessió i validesa dels
documents exigits en l’article 146.1 del TRLCSP, aporti els certificats d’estar al corrent
de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries, o l’autorització a
l’òrgan de contractació per a la seva obtenció directa, i acrediti que ha constituït la
garantia definitiva per un import de 4747,45.-€.
Tercer. Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta.
Quart. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant.
Cinquè. Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la
tramitació, contra la present resolució no és procedent cap tipus de recurs.
Tortosa, 19 de juliol de 2014
En dono fe,
La Secretaria acctal.

El President
CPISR-1 C Lluís
Soler Panisello
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