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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A LA VALORACIÓ DE LA
DOCUMENTACIÓ PRESENTADA AL CONTRACTE D’OBRES DE MANTENIMENT
DE LES VORERES DEL MUNICIPI DE MATADEPERA
A la Sala de reunions d’aquest Ajuntament, el dia 22.07.2021, a les 13:15 hores del
matí, es reuneix la Mesa de contractació, en sessió privada, per avaluar la
documentació presentada amb caràcter previ a l’adjudicació pel licitador millor
classificat en el contracte d’obres de manteniment de les voreres del municipi de
Matadepera, l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES SL.
Compareixen presencialment tots els membres de la Mesa:







President: Nil López Crespo, alcalde
Vocal: Juan Antonio Gil Lemus, secretari
Vocal: Esperanza Cavero Ramírez, interventora.
Vocal: Sílvia Tormo de Barberà, enginyera municipal adscrita a l’àrea de
d’obres i serveis
Vocal: Isabel Martínez Bellver, tresorera municipal
Secretària de la Mesa: Laura Alonso Serrano, tècnica municipal adscrita a
l’àrea de contractació

Oberta la reunió, el president manifesta als assistents que es varen presentar un total
de quinze licitadors, mitjançant l’eina sobre digital.
En data 27.05.2021 es va reunir la Mesa de contractació per procedir a l’obertura del
sobre únic “Documentació administrativa i proposta econòmica” amb el resultat
següent:
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

EMPRESA
URBE SBD SL
IBERGESTION
OBRES Y PAVIMENTS LLOVET, S.L.
Construcciones Fertres S.L.
MULTISERVEIS NOU NET S.L.
GRUP CONSTRUCTOR UNO
TEBANCAT SL
Asfaltos Barcino SL
Iseova S.L.
Estayc, S.L.
ASFALTS RIBA S.A.
OBRAS, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTOS EGARA, S.L.
SEPISA SL
CONSPAI SL
SERVIAL SL

NIF
B60915279
A50308055
B65935975
B64410327
B66963711
B67481721
B65528556
B66533456
B64965759
B65534075
A08921660
B67220244
B67587808
B66888645
B01844570

OFERTA SENSE IVA % BAIXA
78.900,00 €
21,10%
76.400,00 €
23,60%
83.800,00 €
16,20%
66.050,00 €
33,95%
75.140,00 €
24,86%
90.000,00 €
10,00%
85.500,00 €
14,50%
74.530,00 €
25,47%
73.620,00 €
26,38%
85.000,00 €
15,00%
68.500,00 €
31,50%
84.000,00 €

16,00%

95.000,00 €
94.000,00 €
96.000,00 €

5,00%
6,00%
4,00%

La Mesa va avaluar i classificar les ofertes presentades pels licitadors i va requerir a
l’empresa IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA, amb NIF A50308055
per tal que signés electrònicament la declaració responsable del compliment de la
normativa nacional i la proposta econòmica pel legal representant de l’empresa.
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L’empresa IBERGESTION, CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA va entrar la
documentació esmenada (RGE E2021005839 de data 31.05.2021).
La Mesa es va reunir en data 14.06.2021 i va examinar la documentació aportada i
comprovar que era correcta.
Tot seguit es va procedir a aplicar els criteris de temeritat establerts a la clàusula 1.15
del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte resultant
que l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES SL es trobava incursa en presumpció
de temeritat, per tant es va declarar la presumpció de temeritat de la proposició
presentada per aquesta empresa i se la va requerir per tal que en el termini de 5 dies
hàbils comptats des de de l’enviament de la comunicació, justifiqués i desglossés
raonada i detalladament el baix nivell de preus, o de costos, o qualsevol tipus de
paràmetre en base al qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta, mitjançant la
presentació d’aquella informació i documents que resultin pertinents a aquests efectes
En data 22.06.2021 l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES SL va entrar per
registre general d’entrada E202100006964 la documentació justificativa de la seva
oferta, dins de termini.
Es va comprovar en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI) que l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES SL, proposada com
adjudicatària del contracte, estava degudament inscrita i constituïda, que el seu
objecte social coincidia amb l’objecte d’aquest contracte, que el que signa la proposició
té poder per a fer-ho, que estava degudament classificada en el grup, subgrup i
categoria fixats en el plec de clàusules.
Consten
a
l’expedient
els
certificats
positius
conforme
l’empresa
COANSTRUCCIONES FERTRES SL està al corrent de les seves obligacions amb
l’Agència Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social.
En data 29.06.2021 el tècnic municipal va emetre de valoració de la justificació de la
baixa temerària presentada per l’empresa esmentada i de valoració de totes les ofertes
presentades pels licitadors, resultant justificada correctament l’oferta incursa en
presumpció de temeritat presentada per l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES
SL.
La Mesa es va reunir en data 07.07.2021 per a l’examen de la valoració feta pel tècnic
responsable del contracte de l’oferta temerària presentada per l’empresa
CONSTRUCCIONES FERTRES SL, i va acordar:
“1.- Primer.- Assumir l’informe emès pel tècnic municipal adscrit a l’àrea d’obres en el
que es valora la justificació de la baixa temerària presentada per l’empresa
CONSTRUCCIONES FERTRES SL, considera justificada l’oferta
i proposa
l’adjudicació del contracte a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES SL, atès que
és la que ha obtingut més puntuació una vegada aplicats els criteris de valoració de les
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ofertes establerts a la clàusula 1.11) del plec de clàusules administratives particulars
que regeixen aquest contracte.
Segon.- Requerir a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES SL perquè, d’acord
amb el que disposa l’article 159.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes
del sector públic, en el termini de 7 dies hàbils comptats des de l’enviament de la
notificació d’aquesta acta aporti la següent documentació:
1.- Dipositi la garantia definitiva per import de 5.000 €
2.- Relació de mitjans personals a adscriure a l’execució del contracte tal com disposa
la clàusula 1.10.d) del plec de clàusules administratives particulars.
3.- Aportar declaració responsable conforme l’empresa no ha cursat baixa de l’IAE i
l’últim rebut de pagament de l’IAE.
Tercer.- Publicar aquesta acta al perfil del contractant.”
En data 16.07.2021, registre general d’entrada núm. E2021007869, l’empresa
CONSTRUCCIONES FERTRES SL ha entrat dins de termini, la documentació
requerida.
La Mesa procedeix a examinar la documentació aportada i comprova que és correcta i
considera acreditats suficientment per part d’aquest licitador tots els requisits generals
de capacitat i solvència i demés requerits en els plecs de clàusules que regeixen
aquest contracte.
En conseqüència,
ACORDA:
Primer.- Tenir per presentada dins de termini la documentació requerida i donar per
constituïda la garantia definitiva.
Segon.- Proposar a l’empresa CONSTRUCCIONS FERTRES SL per a l’adjudicació
del contracte d’obres de manteniment de les voreres del municipi de Matadepera,
d’acord amb les determinacions establertes en el plec de clàusules administratives
particulars, el plec de prescripcions tècniques particulars aprovats per Decret d’alcaldia
núm. 505, de data 20.04.2021 i l’oferta presentada pel licitador.
Tercer.- Publicar aquesta acta en el perfil del contractant.
Es dona per finalitzada la sessió, essent les 13:22 hores, de la qual es lliura la present
acta, que es llegeix als assistents i se sotmet a la signatura dels membres de la Mesa
de contractació, i jo com a secretària en dono fe.
Matadepera, document signat electrònicament a la data i pels membres indicats en
l’encapçalament.

