AJUNTAMENT DE FLIX

Arturo González Benet, secretari de l’Ajuntament de Flix,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Flix, en sessió
ordinària núm.: 13/2009, celebrada el dia 15/09/2009, va adoptar, entre altres, l’acord
que es transcriu a continuació:
“1.1.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE D’OBRES: “PROJECTE DE MILLORA
ENERGÈTICA I D’INSTALLACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC. FASE 1A”, ADJUDICAT
MITJANÇANT
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Antecedents:
1.-La Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària núm.: 7/2009, celebrada el dia 30
d’abril de 2009 va aprovar l’expedient de contractació de l’obra: “Projecte de millora energètica i
d’installacions d’enllumenat públic. Fase 1A”, (aprovació dels plecs de clàusules administratives
particulars que ha de regir la contractació, i aprovació de la despesa). També es procedia a l’obertura
de la licitació per a l’adjudicació de l’obra, mitjançant procediment obert, amb la utilització de diversos
criteris per a la valoració de les ofertes.
2.- Els corresponents anuncis s’han publicat, en el tauler d’edictes de la Corporació, en el BOPT núm.:
110, de 14/05/2009, i en el DOGC núm.: 5381, de 18/05/2009.
3.- Advertit error en la classificació del contractista inclosa en els Plecs, per Decret d’Alcaldia núm.:
70/2009, de 15 de maig, es va procedir a la rectificació de l’esmentat error.
4.- Els anuncis corresponents a la correció d’errada es van publicar en el tauler d’edictes de la
Corporació, en el BOPT núm.: 118, de 23/05/2009, i en el DOGC núm.: 5387, de 26/05/2009.
5.- El termini de presentació de proposicions finalitzava el dia 22 de juny de 2009.
6.- Amb data 28 de juliol de 2009, es va incorporar a l’expedient l’informe valoratiu emès per l’enginyer
Sr. Xavier Casanova i Pallejà, Enginyer Industrial, designat per aquesta Corporació com a Directiu
Facultatiu de les obres.
7.- Amb data 11 d’agost, es va reunir la Mesa de Contractació del present procediment de licitació,
acordant el següent:
“PRIMER.“PRIMER.- PROPOSAR l’adjudicació del contracte de l’obra: “Projecte de millora
energètica i d’installacions d’enllumenat públic. Fase 1A”, adjudicat mitjançant
procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació a l’empresa ISTEM, SL, pel
preu de 256.682,51 € + 41.690,20 € en concepte d’IVA, d’acord amb el contingut de
l’oferta presentada pel licitador i el contingut dels plecs de clàusules administratives
particulars i els plecs de prescripcions tècniques que han regit la contractació.
SEGON.SEGON.- ELEVAR aquesta acta, juntament amb la resta de l’expedient, a la Junta de
Govern d’aquest Ajuntament, per a l’adjudicació provisional del contracte.”
8.8.- Amb data 14 d’agost, en virtut d’acord de Junta de Govern Local es va adjudicar provisionalment el
contracte de l’obra: “Projecte de millora energètica i d’installacions d’enllumenat públic. Fase 1A”,
adjudicat mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació a l’empresa ISTEM, SL, pel
preu de 256.682,51 € + 41.690,20 € en concepte d’IVA.
9.- Un cop requerida l’empresa adjudicatària per a l’aportació de la documentació establerta als Plecs
de clàusules particulars, en el termini concedit, aquesta ha procedit a aportar els documents
sollicitats, que han estat els següents:
- Garantia definitiva de l’obra, mitjançant aval bancari del Banco español de Credito, SA, per
import de 12.834,12.-€, inscrit amb el número: 00302439840003368211.
- Certificat d’estar al corrent amb les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
- Document acreditatiu d’haver abonat les despeses de publicitat de la licitació.
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Fonaments de Dret:
1.- Article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic regula les
adjudicacions provisionals i definitives del contracte.
2.- Clàusula divuitena del Plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació
estableix:

“Clàusula 18a. Elevació a definitiva de l’adjudicació provisional.
L’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional es produirà sempre i quan l’adjudicatari provisional
compleixi amb les següents obligacions, dins el termini màxim dels 15 dies hàbils següents a la
publicació de l’adjudicació provisional al perfil del contractant:
a) Presentació de la documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
b) Pagament de les despeses derivades de la contractació, en especial les de publicacions
oficials.
c) Constitució de la garantia definitiva. L’adjudicatari provisional haurà de constituir una garantia
definitiva a la caixa de la corporació per un import equivalent al cinc per cent (5%) del preu
d’adjudicació del contracte exclòs l’impost sobre el valor afegit.
La garantia definitiva, durant tota la vigència del contracte i fins la seva devolució, haurà
d’equivaler al cinc per cent (5%) del preu del contracte, de forma que l'increment d'aquest
preu a causa d’ampliacions de les prestacions o la incautació parcial o total de la garantia per
incompliment, obligaran al contractista a constituir una garantia complementària.
L’esmentada garantia es podrà constituir per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 84 de
la LCSP, en concordança amb els articles 55 a 58 del RGLCAP.
En cas d’incompliment de les condicions que permeten l’elevació a definitiva de l’adjudicació
provisional, l’Ajuntament podrà efectuar una nova adjudicació provisional al licitador o licitadors
següents al primer, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, sempre que això sigui
possible i que el nou adjudicatari hagi prestat la seva conformitat.”
3.- La clàusula dinovena del Plec de clàusules estableix:

“Clàusula 19a. Notificació de l’adjudicació definitiva del contracte.
L’adjudicació definitiva serà notificada a tots els licitadors i publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el Perfil del Contractant de
l’Ajuntament de Flix, (www.flix.cat)”
4.- Aquesta Junta de Govern, ostenta la delegació en matèria de contractació, tant del Ple de la
Corporació, segons acord adoptat en sessió de 28 de juny de 2007, (BOPT núm.: 161, d’11 de juliol
de 2007), com de l’Alcaldia-Presidència, segons Decret núm.: 95/2009, de 23 de juny, (BOPT núm.:
160. de 13 de juliol).
En conseqüència, i atès que l’adopció del present acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local, es proposa l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.PRIMER.- ADJUDICAR definitivament el contracte de l’obra: “Projecte de millora energètica i
d’installacions d’enllumenat públic. Fase 1A”, adjudicat mitjançant procediment obert, amb diversos
criteris d’adjudicació, a l’empresa ISTEM, SL, pel preu de 256.682,51 € + 41.690,20 € en concepte
d’IVA, d’acord amb el contingut de l’oferta presentada pel licitador i el contingut dels plecs de
clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques que han regit la
contractació.
SEGON.SEGON.- AUTORITZAR i disposar la despesa derivada de la present contractació amb càrrec a la
partida pressupostària 2009-432.6230006 del vigent Pressupost municipal
TERCER.TERCER.- PUBLICAR aquest acord en el Perfil de contractant d’aquesta Corporació i en el BOPT i
DOGC, d’acord amb el que preveu la clàusula 19a. del Plec de clàusules administratives particulars.
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QUART.UART.- REQUERIR a l’adjudicatari per a que en el termini màxim de deu (10) dies hàbils, a comptar
de l’endemà de la recepció de la notificació d’adjudicació definitiva procedeixi a la formalització del
contracte administratiu.
CINQUÈ.CINQUÈ.- CONTRA el present acord d’adjudicació definitiva, per tractar-se d’un acte confirmatori de
l’adjudicació provisional, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs”

I per a fer-ne constància, lliuro la present certificació, d’ordre i amb el vist i plau de
l’Il.lm. Sr. Alcalde, i amb l’advertiment a que fa referència l’article 206 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Flix, 15 d’agost de 2009.
El Secretari,

Vist i Plau,
L’Alcalde-President,

Arturo González i Benet

Oscar Bosch i Pujol
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