AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i quaranta minuts del dia 20 de maig de
2019. A la Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió extraordinària de
primera convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona
Aixalà i amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sra. Dolors Bargalló
Vidal i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusen l’assistència els regidors Sr. Josep Àngel Lavin i Sra. Rosalia Carnicé Farré.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ENDERROC DE
CONSTRUCCIONS I NETEJA DELS TERRENYS, URBANITZACIÓ DEL VIAL
D’ACCÉS I OBRES PER LA IMPLANTACIÓ I LA CONSTRUCCIÓ DELS
FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA. ADJUDICACIÓ.

Exposició de fets:
I. Per acord de la Junta de Govern de data 28 de març de 2019, es va aprovar l’expedient de
contractació del PROJECTE DE LES OBRES D’ENDERROC DE CONSTRUCCIONS I NETEJA
DELS TERRENYS, i del PROJECTE URBANITZACIÓ DEL VIAL D’ACCÉS (FASE 1) I LES OBRES
PER LA IMPLANTACIÓ I LA CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE
MOLLERUSSA (FASE 2), mitjançant el procediment obert simplificat i la tramitació
administrativa ordinària amb pluralitat de criteris d’adjudicació. Atès que la naturalesa de
l’objecte del contracte permet la realització independent de cadascuna de les seves parts,
conforme estableix l’article 99.3 de la LCSP es va acordar dividir-lo en els següents lots:
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1.

LOT 1: Obres d’enderroc de construccions i neteja dels terrenys
LOT 2: Urbanització del vial d’accés (Fase 1 del Projecte)
LOT 3: Obres per a la implantació i construcció dels fonaments (Fase 2 del Projecte)
Així mateix, en la mateixa sessió es van aprovar el Plec de clàusules administratives
particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació.
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II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa en la
data 31 de març de 2019, es va anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació, establintse el termini de 20 dies naturals perquè els licitadors presentessin les propostes. Durant el
termini establert per a la presentació de pliques, es van presentar les següents ofertes
segons ordre d’entrada al Registre general:
Empresa
Registre d’entrada
ROMÀ INFRAEST. I SERVEIS, SAU
2019/6457
M. y J. GRUAS, SA
2019/6466
VOLTES CONNECTA, SLU
2019/6475

data____
23/04/2019
23/04/2019
23/04/2019

Per mitjà del servei de correus va ser presentada la següent proposta:
Empresa
DEMOLEXAR,SL

Registre d’entrada
2019/6644

data____
25/04/2019
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III. En la data 25 d’abril de 2019, la Mesa de contractació es va reunir en sessió de caràcter
no públic, per a procedir a l’obertura dels “SOBRES NÚM. 1” i qualificar la documentació
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administrativa de les proposicions presentades en temps i forma. La Mesa va declarar
l’admissió de totes les propostes presentades, atès que totes elles acreditaven el compliment
dels requisits previs assenyalats a l’article 140 de la LCSP. En la mateixa data, la Mesa va
procedir a l’exàmen de les ofertes tècniques avaluables mitjançant un judici de valor, també
contingudes en els esmentats sobres. Finalitzades les actuacions anteriors, la Mesa, per
unanimitat dels membres presents, va acordar lliurar totes les propostes tècniques als
serveis tècnics municipals, a l’efecte de la verificació i adequació del seu contingut als PCAP i
PPT, i posterior valoració. Així mateix, la Mesa va declarar exclosa del procediment a
l’empresa licitadora DEMOLEXAR, SL, per no donar compliment al PCAP en relació a l’objecte
del contracte i a la combinació de lots, atès que es va presentar únicament al LOT 1.
IV. En la data 03 de maig de 2019, la Mesa de contractació, una vegada obtingut el resultat
dels informes de valoració de la documentació ponderable mitjançant un judici de valor, es
va reunir novament en sessió de caràcter públic a la que va assistir un representant de
l’empresa licitadora VOLTES CONNECTA, SLU i va acordar ratificar els esmentats informes i
procedir a l’obertura dels “SOBRES NÚM. 2” que contenen l’oferta econòmica i la
documentació ponderable de forma automàtica. Finalitzades les actuacions anteriors, la Mesa
va acordar sotmetre la documentació a la valoració dels serveis municipals competents els
quals es van lliurar els informes a la Mesa en la data 07 de maig de 2019.
V. En la data 07 de maig de 2019, la Mesa de contractació, vistos els informes de valoració
dels criteris quantificables de forma automàtica, va acordar classificar les ofertes per ordre
decreixent de puntuació i va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació dels contractes a
favor de les millors ofertes en base a la millor relació qualitat-preu.
VI. Per acord de la Junta de Govern de data 09 de maig de 2019, es va acordar requerir a les
empreses proposades com a adjudicatàries dels diferents lots, per a la presentació de la
documentació acreditativa del compliment dels requisits previs per contractar amb el sector
públic establerts a la clàusula 29 del PCAP.
VII. En la data 16 de maig de 2019 ha tingut entrada la documentació requerida a les
empreses licitadores, constatant-se per part dels serveis municipals competents el
compliment adequat dels requeriments efectuats.
Fonaments de dret:
La clàusula 31 del PCAP estableix que l’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins
del termini no superior a cinc dies a favor del/s licitador/s proposat/s com a adjudicatari/s.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. ADJUDICAR els contractes que tenen per objecte l’execució de les OBRES
D’ENDERROC DE CONSTRUCCIONS I NETEJA DELS TERRENYS, URBANITZACIÓ DEL
VIAL D’ACCÉS I OBRES PER LA IMPLANTACIÓ I LA CONSTRUCCIÓ DELS
FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA, en els termes següents:
LOT
1
LOT
3
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1.

OBRES D’ENDERROC DE CONSTRUCCIONS I NETEJA DELS TERRENYS
OBRES PER A LA IMPLANTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL
NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA (FASE 2)

Proposta d’adjudiació: VOLTES CONNECTA, SLU

Pl. de l’Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - Fax: 973 71 01 78 - ajuntament@mollerussa.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

00d39b4ae9204b9bb8e193c760d3d5d5001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

2.
3.

Preu del contracte: 226.077,51 € IVA inclòs
Termini de garantia: 6 anys (5 anys + 1 any)

LOT 2
1.
2.
3.

URBANITZACIÓ DEL VIAL D’ACCÉS AL NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA
(FASE 1)

Proposta d’adjudicació: M. Y J GRUAS, SA
Preu del contracte: 139.976,42 € IVA inclòs
Termini de garantia: 6 anys (5 anys + 1 any)

26/05/2019 SECRETARI

Segon. NOTIFICAR el present acord a les empreses adjudicatàries i a la resta dels licitadors
que han participat en el procediment de contractació, mitjançant notificació electrónica, i
publicar-ho al Perfil de contractant de l’Ajuntament dins del termini de quinze dies, indicant
el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
Tercer. FORMALITZAR els contractes adjudicats en document administratiu en el termini no
superior als quinze (15) dies hàbils següents a aquell en el que es realitzi la notificació de
l’adjudicació als licitadors que han participat en el procediment, per la qual cosa seran
requerits a l’efecte, sense poder-se iniciar l’execució dels contractes sense la prèvia
formalització conforme allò que estableix l’article 153.6 de la LCSP.
Quart. PUBLICAR la formalització dels contractes juntament amb els corresponents
documents administratius, en un termini no superior a quinze (15) dies després del seu
perfeccionament, al Perfil del contractant de l’òrgan de contractació, de conformitat amb allò
establert a l’article 154.1 de la LCSP.
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I sense altres assumptes a tractar, essent les quatorze hores i quaranta-cinc minuts, per
Ordre del Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President, juntament amb mi, la Secretari, que en dono fe.

24/05/2019 ALCALDE E F
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Cinquè. Facultar el Sr. Alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer
efectius els acords precedents, i notificar el present als Serveis municipals competents.”
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