
 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

416/2017 La Junta de Govern Local

 

JOAN GARCIA CORTÈS, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST 
ÒRGAN,

CERTIFIC:

 

Que en la sessió celebrada el 18 / d’abril / 2017 s’adoptà l’acord següent:

Adjudicació del servei de grua municipal

I també fora del l'ordre del dia, i després de la preceptiva declaració 
unànime d'urgència, es veu l'expedient tramitat per a la 
contractació del servei de grua municipal.
Vist l'expedient tramitat en procediment negociat sense publicitat 
per a l'adjudicació del servei de grua municipal, amb un pressupost 
màxim de licitació de 63,80 € per vehicle retirat més l'IVA.
Antecedents
Dia 24.02.17 es va convidar a les empreses Chapisteria y Gruas 
Jaume Monserrat, SL., Automóviles y Gruas Perelló, SL., Grúas 
Verger, Grúas Artigues, y Transportes y Gruas Salas, per si volien 
presentar oferta al procediment. 
Finalitzat el termini de presentació d'ofertes dia 10.03.17, es varen 
presentar dos licitadors al procediment.
Segons es desprèn de l'acta de la Mesa de Contractació reunida dia 
24.03.17, el resultat de les ofertes presentades és el següent:
 

• OFERTA  NÚM.  1,  subscrita  per  Chapisteria  i  Grues  Jaume 
Monserrat, SL, que es compromet a realitzar el servei pel preu 
de 60,00 € per vehicle retirat, més l'IVA de 12,60 € per vehicle 
retirat. Presenta una relació dels equips i personal asdcrit al 
servei i  unes millores econòmiques següents per retirada de 
vehicles per un matei motiu (fires, mercats, verbenes, curses, 
etc):
- a partir del 6è vehicle i  fins als 12è,  s'aplicarà un 20% de 
descompte sobre el preu per vehicle retirat.
-  a  partir  del  12è vehicle  i  endavant,  s'aplicarà  un 30% de 
descompte sobre el preu per vehicle retirat.

• OFERTA NÚM. 2, subscrita pel Sr. Antonio Verger Ribas, que es 
compromet a realitzar el servei pel preu de 63,80 € per vehicle 
retirat, més l'IVA de 13,40 € per vehicle retirat. Presenta una 
relació dels equips i personal adscrit al servei.



Vista la negociació feta amb cada un dels licitadors per presentar 
una segona oferta, el termini del qual va acabar dia 22.03.17, cap 
dels dos licitadors va presentar noves ofertes:
La Junta de Govern Local, en sessió de dia 28.03.17, va requerir al 
licitador proposat adjudicatari, l'empresa Chapisteria i Grues Jaume 
Monserrat, SL , perquè constituís la garantia definitiva equivalent al 
5% del pressupost de licitació corresponent a la durada inicial del 
contracte (IVA exclòs) i aportàs la documentació prevista a la 
clàusula 18.2 i 18.3 del plec de clàusules administratives particulars.
Dia 12.04.17 l'empresa Chapisteria i Grues Jaume Monserrat, SL, ha 
aportat la documentació requerida.
Fonaments de dret 

I. El procediment s'ha desenvolupat segons el disposat als art. 
109,110,115 i 116 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

II. D'acord  amb  l'establert  als  arts.  151.4,  154.1  i  154.2  del 
TRLCSP,  l'adjudicació  i  la  formalització  dels  contractes  la 
quantia dels quals sigui superior a les quantitats indicades a 
l'art.  138.3 es publicarà al perfil de contractant (art.  53) de 
l'òrgan  de  contractació,  i  si  és  superior  a  100.000  €,  la 
formalització es publicarà a més al BOIB.

III.L'art. 151.3 del TRLCSP estableix que l'òrgan de contractació 
haurà  d'adjudicar  el  contracte  dintre  dels  cinc  dies  hàbils 
següents a la recepció de la documentació. 

IV.L'art. 156.3 de la mateixa llei estableix que la formalització del 
contracte  s'haurà  d'efectuar  no  més  tard  dels  quinze  dies 
hàbils  següents  a  aquell  en  que  es  rebi  la  notificació  de 
l'adjudicació als licitadors i candidats.

 
En base als fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern 
Local acorda per unanimitat:
    Primer. Adjudicar el servei de grua municipal a l'empresa 
Chapisteria i Grues Jaume Monserrat, SL, de conformitat al següent:
  

EMPRESA

OFERTA ECONÒMICA

OFERTA TÈCNICA
PUNTUACIÓ 

TOTALRebaixa  en  el 
preu

Aplicació  de 
descomptes  al  preu 
ofertat

Chapisteria  i  Grues  Jaume 
Monserrat, SL

50,00 20,00 30,00 100,00

Gruas Verger 0,00 0,00 10,48 10,48

  
- Preu per vehicle retirat: 60 €, més l'IVA de 12,60 €
- Rebaixa en el preu per vehicle retirat: els dies en que es realitzin 
desplaçaments o retirada de varis vehicles per un mateix motiu, i de 
manera  continuada  (fires,  mercats,  verbenes,  curses,  etc.) 
s’aplicaran els següents descomptes:
 

• A partir  del  6è  vehicle  i  fins  al  12è,  s’aplicarà  un  20% de 
descompte sobre el preu per vehicle retirat.



• A  partir  del  12è  vehicle  i  endavant,  s’aplicarà  un  30%  de 
descompte sobre el preu per vehicle retirat.

 
    Segon.  Requerir  l'adjudicatari  perquè  formalitzi  el  contracte 
administratiu corresponent, dintre dels quinze dies hàbils següents a 
aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació.
    Tercer. Publicar el resultat del procediment d’adjudicació i de la 
formalització del contracte al perfil del contractant.
    Quart. Notificar aquest acord a tots els licitadors, al cap de la 
Policia Local com a responsable del contracte, i als departaments 
d'Intervenció i Tresoreria municipals.
    Cinquè. Facultar el Batle per a que pugui signar qualsevol 
document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.
 

 

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat 
per ordre i amb el vist i plau del Sr. Batle, amb l'excepció prevista en l'article 
206  del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les 
Entitats Locals  aprovat  per  Reial  decret  2568/1986,  de 28 de novembre, 
s'expedeix la present.
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