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6 / 2018 
 

Srs./Sres. Assistents: 
President:  
GRAU ARASA, DAMIÀ LLUÍS 
 
Vocals assistents: 
 
MARCH MAYO, GERARD 
BEL PRÍNCEP, ROSER 
ESQUERRE NAVARRO, JOSEP 
SUBIRATS SEBASTIÀ, EMIGDI 
RIPOLL DURAN, ROGER  
MARCH MAYO, ÀNGEL 
COLOMÉ CASANOVA, MARIA JESÚS 
CASTELLS ANDREU, DIEGO 
 
Secretari: 
FRANCISCO JAVIER DOMINGO RODRÍGUEZ 
 
Excusen la seva assistència els vocals següents: 
 

Campredó, sent un quart de dues del migdia del 
dia VUIT D'AGOST de dos mil divuit prèvia 
convocatòria girada a l’efecte, es reuneixen, en 
primera convocatòria, a la Sala de reunions de la 
seu de l'EMD, els membres de la Junta Veïnal de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó 
que al marge es relacionen, a l’objecte de 
realitzar sessió extraordinària sota el següent 

 

ORDRE DEL DIA  
  

Punt únic.- Proposta d’acord d’adjudicació del contracte d’obres per a la construcció «edifici 
per a manifestacions festives i de caràcter cultural – segona fase» a l’empresa Also Casals 
Instal·lacions, SL.  
 

El president obre la sessió, passant seguidament a tractar-se l'únic punt inclòs a l'ordre del dia: 
 

PROPOSTA D'ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA REALITZACIÓ DE LES 
OBRES “EDIFICI PER A MANIFESTACIONS FESTIVES i DE CARÀCTER CULTURAL – SEGONA 
FASE”.  
  
Pel Sr. President es proposa a la Junta Veïnal l'aprovació de la següent proposta d'acord:  
  
[… Vist l’expedient dut a terme per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat,  del 
contracte de l'obra “EDIFICI PER A MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – 
SEGONA FASE”, que fou aprovat per la Junta Veïnal en sessió de data 14 de juny de 2018, el qual 
s’ha desenvolupat conforme a les previsions de la Llei 9/2017, de 8 de novembrer, de contractes del 
sector públic:  
  
- El pressupost de licitació fou de 129.637,02 € sense IVA, (156.860,79 € IVA 21% inclòs).  
  
- L'anunci de la licitació fou publicat en data 22/06/2018 en el perfil del contractant de l’EMD de 
Campredó integrat en la Plataforma de serveis de Contractació Publica de Catalunya, havent finalitzat 
el termini de presentació d’ofertes en data 12/07/2018 a les 14 hores.  
  
- La presentació d’ofertes s’ha efectuat de forma electrònica mitjançant la utilitat Sobre Digital 2.0.  
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- El sistema ha certificat la presentació de dues ofertes pels pels licitadors Also Casals Instal·lacions, 
SL, amb CIF B43831593 i  Ramon Ruana Font, amb DNI 39849379Q.  
  
Atès que, reunida la mesa de contractació en sessió de data 17 de juliol de 2018, s’acordà admetre 
tots dos licitadors en base a la declaració responsable presentada per aquests.  
  
Atès que en la referida sessió foren obertes així mateix en acte públic les ofertes econòmiques 
contenint també les dades del termini d'execució ofert per aquests, com a criteris d'adjudicació 
avaluables tots ells de forma automàtica mitjançant fórmules, amb el següent resultat:  
  

  
Licitador  
  

oferta econòmica  
(import net,   
IVA exclòs)  

oferta econòmica  
(import total,   
IVA 21% inclòs)  

Reducció  
termini d'execució  
(setmanes)  

Also Casals 
Instal·lacions, SL  

123.120,00  148.975,20  > 6 *  

Ramon Ruana Font  126.205,45  152.708,59  > 6 *  
  
(*) Ambdues ofertes assoleixen la reducció màxima puntuable del termni d’execució, establerta en 6 
setmanes.  
  
Dades de les que resultaren, aplicant les formules corresponents, les següents puntuacions:  
   

Licitador Oferta econòmica Reducció termini d'execució TOTAL 

Also Casals Instal·lacions, SL  90,00  10   100,00  

Ramon Ruana Font  87,74  10     97.74  

  
Atès que per la mesa de contractació, en sessió de data 17 de juliol de 2018, es considerà que l’oferta més 
avantatjosa i adequada a l’interès públic era la formulada per l'empresa Also Casals Instal·lacions, SL.  
  
Vista la resolució dictada per la Presidència de l'EMD en data 18 de juliol de 2018, en la que s'acordà:  
  
[… Primer.- Classificar les ofertes presentades a la licitació de l'obra “EDIFICI PER A 
MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – SEGONA FASE”, d’acord amb la 
puntuació obtinguda pels licitadors, en la següent forma:  
  

1r.-  Also Casals Instal·lacions, SL,   2n.- Ramon Ruana Font  
  

Segon.- Reconèixer com oferta més avantatjosa, en la qual haurà de recaure normalment 
l’adjudicació del contracte, la formulada pel licitador Also Casals Instal·lacions, SL.  
  
Tercer.- Requerir al licitador Also Casals Instal·lacions, SL, que ha formulat l’oferta considerada 
més avantatjosa perquè presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d'haver constituït la garantia definitiva 
per import de 6.156,00 €, corresponents al 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA exclòs, o bé 
faci constar davant aquesta EMD la constitució de la referida garantia mitjançant retenció del preu en 
la primera o successives facturacions, si amb la primera no fos suficient, que presenti.   
  
Quart.- Requerir igualment Also Casals Instal·lacions, SL perquè acrediti els requisits de 
personalitat, capacitat, representació i solvència/classificació empresarial exigits segons les demés 
previsions de la clàusula 31ª del plec de clàusules administratives particulars del contracte excepte 
aquelles dades que constin acreditades mitjançant incripció en el RELI o ROLECE, si fos el cas.  
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Cinquè.- Fer pública aquesta resolució al perfil del contractant de l’EMD de Campredó integrat en la 
Plataforma de serveis de Contractació Pública de Catalunya i notificar-la a ambdós licitadors per al 
seu coneixement i als efectes que correspongui, amb l’advertiment que si no es compleix 
adequadament el requeriment en el termini legalment establert pel licitador primer classificat, 
s’entendrà que aquest ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a requerir la mateixa 
documentació al licitador següent, per l’ordre en què han quedat classificades les ofertes.   
  
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta Veïnal de l’EMD de Campredó en la propera 
sessió que celebri. ...]  
  
Atès que pel licitador Aso Casals instal·lacions, SL s'ha donat compliment satisfactori a tot allò que li 
havia estat requerit, havent constituït la garantia definitiva per import del 5% del pressupost 
d’adjudicació, IVA exclòs.  
  
Per tot l'exposat, a la Junta Veïnal proposo l'adopció dels següents   
  
ACORDS:  
  
PRIMER: Adjudicar a ALSO CASALS INTAL·LACIONS, SL el contracte per a la realització de les 
obres “EDIFICI PER A MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – SEGONA 
FASE”, que l’adjudicatari haurà de desenvolupar d’acord amb el projecte tècnic corresponent i els 
plecs de clàusules administratives particulars del contracte, i amb subjecció al preu, termini d’execució 
i resta de compromisos continguts en la seva oferta, per l’import, IVA exclòs, de CENT VINT-I-TRES 
MIL CENT VINT EUROS (123.120,00 €), [CENT QUARANTA-VUIT MIL NOU-CENTS SETANTA-
CINC EUROS, AMB VINT CÈNTIMS (148.975,20 €) IVA 21% inclòs.  
  
SEGON.- Assumir la despesa que la referida adjudicació comporta, la qual serà amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària corresponent del capitol d’inversions d’aquesta EMD.  
  
TERCER.-  Notificar aquest acord a l'adjudicatària ALSO CASALS INSTAL·LACIONS, SL i requerir 
l’esmentada empresa perquè perfeccioni el contracte mitjançant la seva formalització en document 
administratiu.  
  
QUART.- Publicar l’adjudicació en el perfil del contractant de l’EMD integrat en la plataforma de 
serveis de contractació pública de Catalunya.  
  
CINQUÈ.- Notificar també aquest acord al licitador no adjudicatari, Ramon Ruana Font, amb expressió 
del següent règim de recursos: - Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos 
des de l’endemà de la notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona / - De 
manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des de l’endemà de 
la notificació, davant la Junta Veïnal  de l'EMD.]  
  
La Junta  Veïnal acorda per unanimitat dels seus membres aprovar la transcrita proposta.  
                                                   

 --oooOooo--  
  

I essent dos quarts de dues del migdia i no havent-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió  
de la qual, com a secretari, estenc aquest acta. 
 
El Secretari        Vist-i-plau 
         El President 


