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LUIS MARTIN MONTULL, SECRETARI GENERAL DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió de data 7/02/2019, va aprovar per
unanimitat l’adopció dels següents acords:
3.6.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME QUE ELEVA A LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D’ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RENÚNCIA DE L’EMPRESA ROMÀ
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU, A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ DEL CINEMA-TEATRE-AUDITORI “JOSÉ A. VALLS”, D’ALCANAR
1.- Antecedents.

En data 9/01/2019 la Mesa de Contractació es va reunir per qualificar la documentació
presentada pels licitadors, de conformitat amb el Plec de clàusules administratives d’aplicació.
Durant el termini establert s’hi van rebre les següents ofertes:
Registre d’entrada:
18/12/2018
Empresa:
SERVIDEL SLU
Registre d’entrada:
18/12/2018
Empresa:
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU
En data 14/01/2019 la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura dels annexos continguts
en el sobre B (oferta econòmica i criteris d’adjudicació diferents al preu):
OFERTA SERVIDEL SLU:
No s’ha rebut la clau per accedir a l’oferta.
OFERTA ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU
Oferta econòmica: 1.906.092,15 euros (IVA exclòs)
En data 17/01/2019 l’arquitecta municipal va emetre informe sobre l’única oferta presentada
que continua en la licitació, amb una puntuació total de 100 punts
En data 23/01/2019 la Mesa de Contractació ha emès proposta d’adjudicació favorable a
l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SLU.
En data 24/01/2019 la Junta de Govern Local va excloure l’oferta de SERVIDEL SLU, per no
haver-se pogut obrir, electrònicament, el sobre que contenia la documentació econòmica i va
requerir a l’empresa licitadora ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SLU (NIF
A25012386), la documentació justificativa a què fa referència el plec de clàusules, d’acord
amb l’art. 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector.
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Mitjançant escrit (RE 642, 5/02/2019) l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES i SERVEIS
SAU, de Miralcamp, ha comunicat la seva renúncia a la licitació per a l’adjudicació de les
obres de construcció del cinema-teatre-auditori “José A. Valls”, d’Alcanar, per cometre un error
numèric molt significatiu, que pot comprometre la viabilitat econòmica de la pròpia obra i
també la de l’empresa.

En data 7/02/2019 la Mesa de Contractació ha acceptat la renúncia a la licitació per a
l’adjudicació de les obres de construcció del cinema-teatre-auditori “José A. Valls”, d’Alcanar,
formulada per la mercantil ROMÀ INFRAESTRUCTURES i SERVEIS SAU, de Miralcamp.
2.- Fonaments de dret.


Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.



Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.



Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.



Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.



Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i
de règim local de Catalunya.

Considerant que no hi ha més licitadors presentats en aquesta licitació.
Per tot això, a proposta de la regidoria d’Urbanisme la Junta de Govern Local, per
unanimitat, aprova l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. ACCEDIR a la petició formulada i, consegüentment, ACCEPTAR LA RENÚNCIA
presentada per la mercantil ROMÀ INFRAESTRUCTURES i SERVEIS SAU, de Miralcamp, en
la licitació per a l’adjudicació de les obres de construcció del cinema-teatre-auditori “José A.
Valls”, d’Alcanar.

TERCER. PUBLICAR aquests acords al Perfil del Contractant, i donar-ne compte al
departament d’Intervenció-Tresoreia, així com a la regidoria d’Urbanisme
I perquè així consti, expedeixo i signo aquest certificat, amb la salvedat de l'art. 206 del R.O.F.,
a Alcanar, document signat electrònicament al marge.
Vist i plau,
L’Alcalde
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SEGON. DECLARAR DESERTA, per renúncia de l’única empresa licitadora, la licitació
convocada per a l’adjudicació de les obres de construcció del cinema-teatre-auditori “José A.
Valls”, d’Alcanar.

