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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Joan Manel Ferrera Izquierdo, secretari de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès,
CERTIFICO :
Que la Junta de Govern Local, a la sessió que va tenir lloc el dia 9 de maig de 2013, amb el
quòrum exigit pel Text refós de la Llei municipal Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i amb la
reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, va prendre entre d’altres, la resolució següent:
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES D’AMPLIACIÓ DEL MAGATZEM I GIMNÀS
MUNICIPAL, C/12/226.
En data 13 de desembre de 2012, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de
contractació i el plec de clàusules administratives que regiran la contractació de les obres
d’ampliació del magatzem i gimnàs municipal, per procediment negociat sense publicitat.
Que l’acord anterior, amb els plecs de clàusules han estat oportunament publicats al Perfil del
Contractant.
Els plecs de clàusules han estat oportunament sotmesos al públic mitjançant publicació al BOPT
de 27 de desembre de 2012, al DOGC de 2 de gener de 2013 i al tauler d’anuncis de la
corporació.
Aquelles empreses que ha sol·licitat ser invitades a participar a la licitació han estat
oportunament invitades, i son les següents:
Núm.
1
2

Reg.
Entrada
109
198

Data

Empresa

11/01/2013
21/01/2013

3

627

21/02/2013

4
5

686
691

27/02/2013
27/02/2013

JOAN ANTON MARTIN - CJAM
CONSTRUCCIONS GERMANS
REBOLLO
CONSTRUCCIONS RAVENTOS
INGLADA SL
BOUCAS
ARTIFEX

6
7

683
726

27/02/2013
05/03/2013

SIM (renúncia)
VORACYS

Municipi
Santa Oliva
Sant Jaume
Llorenç
A Coruña
Cerdanyola del
Vallès
El Vendrell
Sant Cugat

Que en data 14 de març de 2013 es va reunir la mesa de contractació per l’obertura del sobre A
“Documentació administrativa”.
Que en data 27 de març de 2013, i prèvia convocatòria a tots els licitadors, es va reunir la mesa
en acte públic per l’obertura del sobre B “proposició econòmica”.
Que en data 7 de maig s’emet informe tècnic de valoració, IT/13/015.
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Resulta que l’oferta que ha aconseguit millor puntuació i per tant es situa com la oferta més
avantatjosa és la presentada per Josep Raventos Rovira en nom i representació de
CONSTRUCCIONS RAVENTOS INGLADA SL al haver obtingut 74,62 punts de 100.
Que en data 7 de maig la mesa de contractació acull l’informe tècnic i proposa a l’òrgan de
contractació que requereixi al licitador que ha presentat l’oferta més avantatjosa perquè presenti
el certificat d’estar al corrent de la Seguretat Social, Hisenda i la constitució de la garantia
definitiva. Proposa a més, que cas que es presenti la esmentada documentació sigui
CONSTRUCCIONS RAVENTOS INGLADA SL l’adjudicatària de les obres.
Que la mesa de contractació informa que no hi ha marge de negociació doncs les ofertes
presentades son valorables i quantificables.
Que CONSTRUCCIONS RAVENTOS INGLADA SL ha presentat el certificat d’estar al corrent
amb la Seguretat Social, Hisenda i ha constituït la garantia definitiva.
Atès la proposta de la mesa de contractació la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
PRIMER.- Adjudicar el contracte d’obres de l’actuació “d’ampliació del magatzem i gimnàs
municipal” a l’empresa “CONSTRUCCIONS RAVENTOS INGLADA SL”, amb CIF B43460880,
per un import de 64.449,10€ i 13.534,31€ d’IVA, que fa un total de 77.983,41€ amb subjecció als
plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, exposant seguidament les
característiques i avantatges de la proposició de l’adjudicatari que n’han determinat la selecció:
•
•
•
•
•

Una valor de 10.399,54€ en concepte de millores per la realització de les obres que
l’Ajuntament cregui necessari.
Per ampliar el període de garantia en 4 anys.
Per reduir el termini d’execució a 3 mesos.
Per millorar la proposició econòmica en 77.983,41€.
Per les millores proposades per garantir la qualitat de l’execució de l’obra i dels materials
valorades en 2.034,00€.

SEGON.- Requerir l’empresa perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte
administratiu.
TERCER.- Facultar l’alcaldessa, perquè en nom i representació de la Corporació procedeixi a la
signatura del corresponent contracte administratiu.
QUART.- Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de contractació,
amb indicació dels recursos procedents i adjuntant l’informe tècnic de valoració per major
informació atès l’art 151.4 del TRLCSP.
CINQUÈ.- Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim establert a
l’article 151.4 TRLCSP.
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I perquè així consti, lliuro aquesta certificació, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra. Núria
Figueras Tuset, a Banyeres del Penedès, el dia 10 de maig de 2013.
Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari

Signature Not
Verified
Signat electrònicament
per :CPISR-1 C Joan
Manel Ferrera
Izquierdo
Data :2013.05.14
16:04:47 CEST
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