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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27 de febrer de
2020 en ús de les facultats que li han estat delegades, adoptà l'acord següent:
"APROVACIÓ DECLARAR DESERTA LA CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PER
A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MISSATGERIA PER A DIFERENTS SERVEIS
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS I NOVA
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ (154/2019/011)

La Junta de Govern Local en sessió de data 13 de desembre de 2019 va aprovar l'expedient de
contractació del servei de missatgeria per a diferents serveis municipals de l'Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès, juntament amb el plec de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques. Alhora es convoca la corresponent licitació mitjançant procediment
obert no harmonitzat.
De conformitat amb la previsió establerta en la clàusula 11a PCAP es va publicar el
corresponent anunci en el «perfil de contractant» de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès,
en data 20 de gener de 2020 i en la plataforma de contractació electrònica VORTAL, sent
l’últim dia de presentació d’ofertes el 4 de febrer de 2020, i, segons la clàusula 13a del plec
l’obertura dels sobres es realitza quatre dies després de l’acabament de la presentació
d’ofertes.
El 10 de febrer es constitueix la Mesa de contractació per procedir a l’obertura de les ofertes
presentades. Dins del període de presentació d'ofertes han concorregut els següents
licitadors:
1.
2.

SANAPUIG MISSATGERS, SL...................................................... NIF B65509689
MENEXPRESS, SA ......................................................................... NIF A81857542

Un cop examinada la documentació administrativa presentada pels licitadors que han optat a
la convocatòria, la Mesa de contractació acorda ADMETRE-LES atès que han declarat tenir
l'aptitud, capacitat, solvència i requisits establerts en el plec de clàusules administratives,
mitjançant la presentació del document europeu únic de contractació (DEUC) tal com
requeria la clàusula 10 del plec.
Seguidament per part de la Presidència es procedeix, a tenor de la clàusula 13a del plec
administratiu, a l’obertura del sobre núm. 2 de les empreses admeses, que conté la
documentació acreditativa per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica i la Mesa observa que l'empresa MENEXPRESS, SA ha deixat d'ofertar alguns
dels serveis relacionats al full a adjuntar en el sobre número dos, per la qual cosa, d'acord
amb la clàusula 5a del PCAP aquesta oferta s'entén rebutjada.
D'altra banda, la Mesa detecta que l'oferta econòmica presentada per l'empresa SANAPUIG
MISSATGERS, SL no està signada i tal com s’indica en la clàusula 11a del PCAP, se li
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atorga un termini de TRES DIES NATURALS a efecte que procedeixi a esmenar aquest
defecte de forma, presentant-la degudament signada.
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Una vegada subsanat el defecte esmentat, es trasllada l’oferta als serveis tècnics per tal que
procedeixi a la seva valoració d’acord amb el barem establert en el PCAP.
La cap de compres municipal he emes informe en el què posa de manifest que l’empresa
SANAPUIG MISSATGERS, SL ha efectuat una oferta de preus unitaris que excedeix en dos
preus el tipus de licitació. En concret,
«....
Serveis 24 h. a repartir l'endemà de la
recollida amb entrega abans de les 10 h i
les 12 h- Bag fins a 2 kg
.....
Lliurament abans les 12 hores-Regional
11,70 €
Lliurament abans les 12 hores-Nacional
12,90 €
En relació amb aquest preus, la licitadora oferta 11,84 € i 13,45 € respectivament.
En conseqüència, a tenor de la previsió establerta en la clàusula 5à del PCAP «Es rebutjaran
les ofertes que excedeixin els preus màxims o deixin d’ofertar algun servei», procedeix
rebutjar l’oferta efectuada per part de l’empresa SANAPUIG MISSATGERS, SL. En aquest
sentit ho acorda la Mesa de contractació reunida el 21 de febrer de 2020.
A la vista del resultat de la convocatòria de licitació del servei esmentat, procedeix
declarar-ho desert i convocar una nova licitació.
De conformitat amb la resolució d’Alcaldia núm. 2.642 de data 15 de juny de 2019,
modificada per resolució d'Alcaldia núm. 3829 de data 1 d'octubre de 2019, de delegació de
l’exercici de les atribucions d’alcaldia en la Junta de Govern Local i en determinats regidors i
regidores, la Junta de Govern Local
ACORDA
Primer. INADMETRE l’oferta presentada en la convocatòria efectuada per l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès per a la prestació del servei de missatgeria per a diferents serveis
municipals de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, per part de l’empresa MENEXPRESS,
SA, de conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació reunida en data 10 de febrer,
atès que l’empresa ha deixat d'ofertar alguns dels serveis relacionats al full a adjuntar en el
sobre número dos, per la qual cosa, d'acord amb la clàusula 5a del PCAP l’oferta s'ha de
rebutjar.
Segon. INADMETRE l’oferta presentada en la convocatòria efectuada per l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès per a la prestació del servei de missatgeria per a diferents serveis
municipals de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, per part de l’empresa SANAPUIG
MISSATGERS, SL, de conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació reunida en
data 17 de febrer, atès que l’empresa ha excedit en dos preus unitaris el preu de licitació i
d'acord amb la clàusula 5a del PCAP l’oferta s'ha de rebutjar.
Tercer. DECLARAR deserta la convocatòria de licitació per a la prestació del servei de
missatgeria per a diferents serveis municipals de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
aprovada per part de la Junta de Govern Local en sessió de data 13 de desembre de 2019, de
conformitat amb la previsió establerta en l’art 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, tota vegada que les ofertes que han concorregut han estat
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declarades inadmesses.
Quart. CONVOCAR nova licitació per a la prestació del servei de missatgeria per a
diferents serveis municipals amb subjecció al plec de clàusules administratives i plec de
prescripcions tècniques aprovat per part de la Junta de Govern Local en sessió de 13 de
desembre de 2019, mitjançant procediment obert regulat en l’art. 156 de la LCSP.
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Cinquè. NOTIFICAR aquest acord a les empreses MENEXPRESS, SA i SANAPUIG
MISSATGERS, SL."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor regidor delegat de Secretaria de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
El Regidor delegat de Secretaria,

Aurora Corral García

Víctor Francos Díaz

