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Ajuntament de Mataró

DECRET
Assumpte: Adjudicació de la contractació dels treballs de reforma i ampliació de l’equipament cívic i millora
de la pista poliesportiva de El Palau.
Òrgan: regidora delegada d’Administració, Bon Govern i Transparència
Expedient: 2022/000015449

Relació de fets
1. Per decret 4258/2022, de 22 de d’abril, de la regidora delegada d’Administració, Bon Govern i
Transparència, es va convocar licitació per a la contractació dels treballs de reforma i ampliació de
l’equipament cívic i millora de la pista poliesportiva de El Palau, amb un pressupost màxim fixat per a
l’adjudicació de fins a 199.714,07 euros, IVA inclòs, per als quatre mesos de durada del contracte.
2. Presenta oferta un únic licitador: CATALANA DE TREBALLS I OBRES SL.
3. En data 19/05/2022 va concloure l’obertura del sobre A i B (documentació administrativa i documentació
avaluable mitjançant judici de valor). La documentació administrativa presentada per l’empresa és correcta i
es declara admesa a la licitació. Es procedeix a la obertura del sobre B i la Mesa acorda remetre la
documentació al Servei d’Equipaments Municipals per a la seva valoració.
4. Mitjançant informe de data 20/05/2022, la cap del Servei d’Equipaments Municipals, fa constar que un
cop revisada la documentació presentada la única empresa que ha presentat oferta, Catalana de Treballs i
Obres SL, es considera que compleix amb els requisits establerts per la valoració dels criteris que depenen
d’un judici de valor.
S’adjunta l’informe esmentat.
5. En data 23/05/2022 va concloure l’obertura del sobre C (documentació avaluable mitjançant fórmules), i
un cop revisada l’oferta econòmica de la única empresa licitadora, mitjançant informe de 24/05/2022 de la
cap del Servei d’Equipaments Municipals es considera que compleix amb els requisits establerts als plecs i
no supera el pressupost màxim de licitació i per tant es proposa com a adjudicatària.
6. En Mesa de contractació, en el mateix acte, proposa l’adjudicació de la present contractació a Catalana
de Treballs i Obres SL, en tractar-se de l’única empresa presentada i en complir els requisits establerts als
plecs sense superar el pressupost màxim de licitació, per import de 163.163,00€, IVA no inclòs.
7. Requerida la documentació a la proposada adjudicatària, aquesta aporta tota la documentació i diposita
garantia definitiva de 8.158,15€. Consta a l’expedient la documentació esmentada.
8. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a la
partida 710202/92447C/63200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2022.

Fonaments de dret
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
És òrgan competent la regidora delegada d’Administració, Bon Govern i Transparència d’acord amb el decret
d’Alcaldia núm. 2200/2022 de 28 de febrer, d’Organització i Competències del Govern Municipal.
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En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 2200/2022 de 28 de febrer, d’Organització i
Competències del Govern Municipal.

RESOLC:
PRIMER. Adjudicar a favor de CATALANA DE TREBALLS SL la contractació dels treballs de reforma i
ampliació de l’equipament cívic i millora de la pista poliesportiva de El Palau, per un import de 163.163,00€,
IVA no inclòs, i amb estricta subjecció a la resta de condicions establertes en la seva oferta.
SEGON. Disposar a favor de CATALANA DE TREBALLS SL (B64812464) l’import de 197.427,23€, IVA
inclòs, a càrrec de la partida 710202/92447C/63200, aprovant a l’efecte el document comptable AD núm.
46533.
TERCER. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar el document comptable invers A/ núm. 46532 per un
import de 199.714,07€.
QUART. Notificar aquesta resolució a l’empresa l’adjudicatària i publicar-la en el perfil del contractant.
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