DECRET
Assumpte: Adjudicació definitiva del contracte d´obres consistents en
“Reforma i adequació del Casal d´activitats per a joves”, incloses dins el Fons
Estatal per a l´Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Atès l'expedient tramitat per a la contractació de les obres consistents en “Reforma i
adequació del Casal d´activitats per a joves”, obres finançades pel Fons Estatal per a
l´Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Atès que el procediment s´ha desenvolupat d´acord amb els articles 96 i 160 a 162 de
la Llei 30/2007, de 30 d´octubre, de contractes del sector públic, així com també
d´acord amb l´article 17 del Reial Decret-Llei 13/2009, de 26 d´octubre, pel qual es
crea el Fons Estatal per a l´Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Vista la consulta efectuada a diverses empreses capacitades per dur a terme l´objecte
del contracte.
Atesa la valoració de les ofertes presentades, de la qual en queda constància a
l´expedient, en virtut de la qual es considera que l´oferta corresponent a l´entitat
“COEXPOL, SL”, que proposa un preu total de 59.357,20 euros, IVA inclòs; 12
persones a ocupar en l´obra; referències tècniques, professionals i especials
qualificades per la direcció tècnica en 5 punts; un termini d´execució de 1 mes; un
programa de treball qualificat per la direcció tècnica en 4 punts; suggeriments o
proposta de modificacions qualificats per la direcció tècnica en 4 punts; millores sobre
el projecte, materials i tècniques en l´execució qualificades per la direcció tècnica en
10 punts i millores en la qualitat de l´enrajolat, fusteria, instal·lació elèctrica i bany de la
planta pis quantificades en 7.192 euros (IVA inclòs) a la partida que la direcció tècnica
consideri oportuna, és l´oferta més adequada per a l´interès públic, motiu pel qual en
virtut de decret de batlia de data 19 d´abril de 2010 es va disposar l´adjudicació
provisional del contracte a favor de la mencionada entitat (adjudicació provisional
publicada en el perfil del contractant en data 19 d´abril de 2010).
Atesa la circumstància que “COEXPOL, SL”, en data 28 d´abril de 2010 i, per tant,
dins termini, va presentar justificant de constitució de garantia definitiva, certificat
acreditatiu d´estar al corrent d´obligacions tributaries i certificat acreditatiu d´estar al
corrent d´obligacions de la Seguretat Social.
En ús de les atribucions conferides per la legislació vigent i, especialment, a la
disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, RESOLC:
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1r. Adjudicar definitivament l’execució del contracte d´obres consistents en “Reforma
i adequació del Casal d´activitats per a joves” a l´entitat “COEXPOL, SL”, amb CIF B07713811 i domicili al c/ S´Olivaret núm. 31, 07313 Selva, amb estricta subjecció als
plecs de clàusules administratives particulars, al projecte i a la seva oferta (Preu
sense IVA: 51.170 euros; preu amb IVA 59.357,20 euros. Número de persones a
ocupar en l´obra: 12 persones. Referències tècniques, professionals i
especials: les determinades a l´oferta i qualificades per la direcció tècnica en 5
punts. Termini d´execució: 1 mes. Programa de treball: el determinat en l´oferta i
qualificat per la direcció tècnica en 4 punts. Suggeriments o proposta de
modificacions: els establerts a l´oferta i qualificats per la direcció tècnica en 4
punts. Millores sobre el projecte, materials i tècniques en l´execució: les
proposades a l´oferta i qualificades per la direcció tècnica en 10 punts. Millores en
la qualitat de l´enrajolat, fusteria, instasl·lació elèctrica i bany de la planta pis:
millores quantificades en 7.192 euros (IVA inclòs) a la partida que la direcció tècnica
consideri oportuna per un import total de CINQUANTA-NOU MIL TRES-CENTS
CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS (59.357,20 €) IVA inclòs, que es
finançaran amb càrrec al Fons Estatal per a l´Ocupació i la Sostenibilitat Local.
2n. Notificar la present resolució a l´entitat adjudicatària i requerir-la per tal que en
un termini de cinc dies hàbils a comptar des del dia següent al de la notificació de
l´adjudicació definitiva, procedeixi a la formalització del contracte, si bé en virtut de
l´article 96.2.c) de la mencionada Llei 30/2007, atesa la declaració d´urgència de la
tramitació de l´expedient i la deguda constitució de garantia en termini, es podrà
iniciar l´execució del contracte encara que no s´hagi formalitzat.
3r. Notificar la present resolució a la resta de licitadors i procedir a la seva publicació
en el perfil del contractant de la Corporació.
4t. Que del present Decret se’n informi al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió
que aquest celebri.
Ho mana i firma el Sr. Batle, Antoni Nicolau Nicolau, en data 3 de maig de 2010.
El Batle,

El Secretari-Interventor

Antoni Nicolau Nicolau

Jose Luis Obrador Esteva
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