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Exp.: 947/2018
Assumpte: Obres de renovació d’un tram de clavegueram en l’av. de Sant Josep Obrer

DECRET DE L’ALCALDIA

Relatiu a la proposta d’adjudicació de les obres renovació d’un tram de clavegueram en l’av. 

de Sant Josep Obrer.

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 11 de juny de 
2018, va prestar aprovació al projecte de "Renovació d’un tram de clavegueram en l’av. de 
Sant Josep Obrer", redactat per l’arquitecta municipal, Sra. Lourdes Boix Macías, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 77.149,36 euros i 16.201,37 euros en concepte de 
IVA

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 23 de juliol de 
2018,  va  aprovar  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  per  la  contractació, 
mitjançant  procediment  obert,  de  l’execució  del  projecte  de  "Renovació  d’un  tram  de 
clavegueram en l’av. de Sant Josep Obrer", i l’obertura del procediment d’adjudicació del 
contracte,  amb  càrrec  a  la  partida  pressupostària  16000.61900.01  del  Pressupost  de 
l’exercici de 2018.

El  procediment  de licitació  de les obres s’ha  dut  a  terme mitjançant  procediment  obert, 
conforme al previst i regulat per l’art. 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 

Examinada la documentació i les ofertes presentades per a l’adjudicació de les obres, en 
data 05/09/2018, i vista la  valoració atorgada:

Empreses Oferta €
Puntuació sobre 

100
1 RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL 68.986,96 43,90
2 QUEROL GUARDIOLA, SLU 73.800,00 18,01
3 CONSBE, SL 58.556,36 100,00
4 OMEGA INGENIA OBRAS Y SERVICIOS, SL 59.469,31 95,09

la mesa ha acordat elevar  a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte 
en favor de l’empresa CONSBE, S.L., en el preu de 58.556 '36 euros, i  12.296'84 euros 
d’IVA,  de  conformitat  amb  el  plec  de  clàusules  administratives  i  del  projecte  bàsic  i 
d’execució que regeixen la licitació.

Atés el  que disposa la clàusula 20 del  Plec de clàusules administratives particulars que 
regula la present licitació, 

HE RESOLT:

PRIMER.- Requerir a l’empresa CONSBE, SL per tal que, en el termini de deu dies hàbils, a 
comptar  des  del  següent  a  aquell  en  que  hagués  rebut  el  requeriment,  presente  la 
documentació  justificativa  prevista  en  la  clàusula  20,  apartat  1,  del  Plec  de  clàusules 
administratives particulars:
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 Que la societat està vàlidament constituïda i que, conforme al seu objecte social, pot 
presentar-se a la licitació, així com que la persona que firma la declaració ostenta la 
deguda representació per a la presentació de la proposició i d’aquella.

 Que compta  amb la  corresponent  classificació  o,  en  el  seu  cas,  que  acompleix  els 
requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigits en el PCAP.

 Que no està incursa en prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió com a 
conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 d’esta Llei.

 La designació d’una direcció de correu electrònic en que efectuar les notificacions, que 
haurà d’estar «habilitada» de conformitat amb el que disposa la disposició addicional 
15na. de la Llei de Contractes del Sector Públic.

 Justificació de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromés a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 76.2.

 Justificació d’haver constituït la garantia definitiva que siga procedent.

 Justificant de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, incloses 
les locals, o de Seguretat Social.

 Qualsevol altre document exigit pels plecs o la normativa d’aplicació.

De no complimentar el requeriment de forma adequada, en el termini assenyat, s’entendrà 
que  el  licitador  ha  retirat  l’oferta,  i  es  procedirà  a  exigir-li  l’import  del  3  per  cent  del 
pressupost base de licitació, IVA exclós, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en 
primer  lloc  contra  la  garantia  provisional,  si  s’hagués  constituït,  sense  perjudici  d’allò 
establert en la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 71 LCSP (prohibició de contractar).

En el supòsit anterior, es procedirà a requerir la mateixa documentació al licitador següent, 
per l’ordre de classificació de les ofertes.

SEGON.- La present proposta no crea cap dret mentre l’òrgan de contractació no dicte la 
resolució d’adjudicació del contracte.

NOTIFICACIÓ  I  RECURSOS.-  Notificar  el  present  acord  als  licitadors  per  al  seu 
coneixement i  efectes, amb advertència que es tracta d’un acte de tràmit  i  com a tal no 
procedeix la interposició de recursos contra el mateix.

L’alcalde president 
Alfred Remolar Franch Certifica,

La secretària general
                       Carmen Lázaro Martínez 

Betxí, en la data que figura en les firmes electròniques al marge.
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