AJUNTAMENT DE FLIX

Arturo Gonzàlez Benet, Secretari de l’Ajuntament de Flix,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Flix, en sessió
ordinària celebrada el dia 14/08/2009, va adoptar, entre altres, l’acord que es
transcriu a continuació:
“ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE D’OBRES: “PROJECTE DE MILLORA
ENERGÈTICA I D’INSTALLACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC. FASE 1A”,
1A”, ADJUDICAT
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.-- PROPOSAR l’adjudicació del contracte de l’obra: “Projecte de millora
“PRIMER.
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.-- ELEVAR aquesta acta, juntament amb la resta de l’expedient, a la Junta de
SEGON.
Govern d’aquest Ajuntament, per a l’adjudicació provisional del contracte.”
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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 dissetena del Plec de clàusules administratives particulars que regeix la
contractació estableix: “L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació provisional. Aquesta

adjudicació provisional s’haurà de produir en el termini màxim de 2 mesos, comptats des de
la data d’obertura de les proposicions. No obstant això, si es considera que cap de les
proposicions és admissible d’acord amb els aspectes d’adjudicació, podrà proposar declarar
desert el procediment negociat amb publicitat.
L’adjudicació provisional es publicarà 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), i es notificarà a tots els licitadors.”
3.- La disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de 2007, estableix
que la competència per contractar correspondria a l’Alcalde-President. No obstant això,
aquesta competència ha estat delegada en Junta de Govern, per Decret d’Alcaldia núm.:
128/2007, de 29 de juny, de delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern
Local.
En conseqüència, i atès que l’adopció del present acord és competència de la Junta de
Govern Local en virtut del Decret d’Alcaldia núm.: 095/2009, de 23 de juny, de delegació de
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, (BOPT núm.: 160, de 13 de juliol de
2009), es proposa a la Junta de Govern l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.PRIMER.- DECLARAR vàlid l’acte licitatori i 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, 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 17a. del Plec de clàusules
administratives particulars.
QUART.QUART.- NOTIFICAR el present acord als licitadors presentats, i requerir a l’empresa
adjudicatària provisional d’aquest contracte perquè en el termini de quinze (15) dies hàbils
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Perfil de contractant de
l’Ajuntament de Flix, presenti davant la secretaria intervenció de la Corporació document
acreditatiu d’haver constituït les garanties definitives, per un import de DOTZE MIL VUITCENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS, (12.834,12.- €), i la
documentació següent:
-

Certificat d’estar al corrent amb les obligacions de la Seguretat Social.
Document acreditatiu d’haver abonat les despeses de publicitat de la licitació.
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Si en el termini assenyalat no es rep la documentació requerida, o rebuda, no s’acredita que
el proposat adjudicatari està al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social,
l’òrgan de contractació aplicarà el que preveu l’article 135.4 de la LCSP.
CINQUÈ.CINQUÈ.- CONTRA el present acord d’adjudicació provisional, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la
seva notificació.
Alternativament i de manera potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.”

VOTACIÓ:
VOTACIÓ: Sotmesa a votació
votació l’l’anterior proposta d’
d’acord s’
s’aprova per UNANIMITAT dels
vots del nombre legal de membres de la Junta, 4 vots a favor”

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, 11 d’agost de 2009.
El Secretari,

Vist i Plau,
L’Alcalde-President,

Arturo González i Benet

Oscar Bosch i Pujol
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