NA MONTSERRAT ANTON ROMEU, SECRETÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE
BAGES,
CERTIFICA
Que el Ple de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2022, va acordar per
unanimitat, l’aprovació de la següent proposta d’acord:
“En data 28/05/2022, l’Alcaldia va iniciar expedient per a la contractació de l’obra “REFORMA INTERIOR DEL
LOCAL DE LA RECTORIA DE VALLS DE TORROELLA PER ÚS POLIVALENT”, justificant-se la
necessitat de l’execució de les obres.
Durant la tramitació de l’expedient de contractació i atès que el procediment obert que s’havia incoat anteriorment
havia quedat desert, es va considerar que donades les característiques de les obres i d’acord amb la normativa vigent
el procediment de contractació més adequat era el procediment negociat sense publicitat, essent l’import del projecte
105.789,94 € + 22.215,89 € IVA = 128.005,83 €
Per resolució del Ple de l’Ajuntament, de data 9/06/2022, es va aprovar l'expedient i els Plecs de Clàusules
Administratives per a l'adjudicació de les obres “REFORMA INTERIOR DEL LOCAL DE LA RECTORIA DE
VALLS DE TORROELLA PER ÚS POLIVALENT”, per procediment obert.
Durant la licitació es van presentar les següents proposicions:
Ordre
1
2

Núm. Registre
E-2022-1073
E-2022-1074

Data
06/07/2022
06/07/2022

Empresa
JOAN OBRADORS PUIGDELLÍVOL
JOAN MENDEZ GARRIGA

En data 12/07/2022, es va constituir la Mesa de contractació, òrgan competent per a la valoració de les proposicions i
es va procedir a l’obertura del sobres 1, trobant-se la documentació presentada correcte.
A continuació es va procedir a l’obertura del sobre 2, amb el següent resultat:
Ordre
1
2

Empresa
JOAN
OBRADORS
PUIGDELLÍVOL
JOAN MENDEZ GARRIGA

Ordre

Empresa

1
2

JOAN OBRADORS PUIGDELLÍVOL
JOAN MENDEZ GARRIGA

Ordre

Empresa

2
1

JOAN MENDEZ GARRIGA
JOAN OBRADORS PUIGDELLÍVOL

Oferta
105.789,94 €

Millores

105.789,94 €
Preu
10 punts
10
10
Preu
10 punts
10
10

Cap

Increment Garantia
Cap

597,67

1 any i 6 mesos

Millores
econòmiques
80 punts
0
80

Ampliació
Garantia
10 punts
0
3

TOTAL

Millores
econòmiques
80 punts
80
0

Ampliació
Garantia
10 punts
3
0

TOTAL

10
93

93
10

Es va realitzar per part de la Mesa, la següent proposta d’adjudicació:
“PRIMER.- Elevar al Ple de l’Ajuntament, com a òrgan adjudicatari, la següent proposta d’adjudicació del
contracte d’obres del projecte “REFORMA INTERIOR DEL LOCAL DE LA RECTORIA DE VALLS DE
TORROELLA PER US POLIVALENT”, a favor del licitador JOAN MENDEZ GARRIGA, per un import
de CENT CINC MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE cèntims, així
com el compromís de fer la neteja i desinfecció final de l’equipament una vegada acabades les obres i amb
l’ampliació de la garantia amb 18 mesos.
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SEGON.- Requerir al licitador JOAN MENDEZ GARRIGA, per tal que constitueixi la garantia definitiva,
per import de CINC MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS, i que
aporti la documentació establerta a la Clàusula 11 i 25 del Plec de clàusules administratives particulars
reguladores que de la licitació, així com perquè aporti el compromís a que es refereix l’article 75.2 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, si s’escau i la documentació justificativa de
que disposa efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte d’acord amb l’article 76.2; i tot això, en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament
de la comunicació.”
En data 13/07/2022, es va requerir a JOAN MENDEZ GARRIGA, perquè presentés la documentació justificativa
establerta al Plec de Clàusules.
El licitador JOAN MENDEZ GARRIGA., en data 18/07/2022, va presentar la documentació requerida.
La Secretària de la Corporació en data 19/07/2022, emet informe favorable en relació amb la documentació
presentada la qual ha estat trobada conforme.
Examinada la documentació que acompanya a l’expedient, i de conformitat amb l’establert en la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic, i atès que la competència per
adjudicar aquestes obres, és del Ple de l’Ajuntament, proposo al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Adjudicar a l'empresa JOAN MENDEZ GARRIGA SL., amb NIF 77736898A, l’obra “REFORMA
INTERIOR DEL LOCAL DE LA RECTORIA DE VALLS DE TORROELLA PER ÚS POLIVALENT”, al
haver presentat la millor oferta qualitat preu, per un preu de CENT CINC MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU
EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (105.789,94 €) més VINT-I-DOS MIL DOS-CENTS QUINZE
EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS D’IVA (22.215,89 €) així com el compromís de fer la neteja i
desinfecció final de l’equipament una vegada acabades les obres i amb l’ampliació de la garantia amb 18 mesos.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 330-682 del pressupost vigent de despeses, per un import de
CENT VINT-I-VUIT MIL CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (128.005,83 €),
TERCER.- Notificar el present acord a JOAN MENDEZ GARRIGA, i trametre el contracte, per a la seva signatura
de forma telemàtica.
QUART.- Formalitzat el contracte el contractista haurà de presentar dins dels 15 dies hàbils posteriors, a la seva
signatura el Programa de Treball, i el Pla de Seguretat i Salut de l'Obra ajustat a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
del Projecte per a la seva aprovació per l’Ajuntament previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut i la seva
posterior comunicació a l'autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a signar l'acta de replanteig i inici de
l'obra.
CINQUÈ.- Designar com a Director de les obres i Coordinador de Seguretat i Salut al tècnic Santi Marés Soler.”
I perquè consti, lliuro la present, a Mateu de Bages, a la data de la signatura electrònica.

