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RESOLUCIÓ
APROVACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ,
EN RÈGIM DE LLOGUER, DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL DE NADAL
(153/2019/009)
La Junta de Govern Local, en sessió de data 4 d'octubre de 2019, va adoptar l'acord en què
s'aprovà l'expedient de contractació del subministrament i instal·lació, en règim de lloguer,
de l'enllumenat ornamental de Nadal, juntament amb els plecs de clàusules administratives
particulars i tècniques. Alhora es convoca la corresponent licitació mitjançant procediment
obert regulat en l'art. 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
En data 4 d'octubre de 2019 s'ha procedit a publicar el corresponent anunci en el «perfil de
contractant» de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sent el termini de presentació
d'ofertes de quinze dies naturals a comptar des del següent a la publicació de l'anunci en
l'esmentat perfil, de conformitat amb la previsió establerta en l'art. 156.6 de la LCSP i
clàusula núm. 11 del PCAP que regeix aquest contracte, finalitzant aquest termini el passat
dia 21 d'octubre de 2019.
Dins del període de presentació d'ofertes s'ha presentat només l'empresa INGENIERIA
CONTROL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SA (NIF A58260050).
La Mesa de contractació, reunida en data 22 d'octubre de 2019, i un cop examinada la
documentació presentada pel licitador, va acordar admetre'l atès que ha declarat tenir
l'aptitud, capacitat, solvència i requisits establerts en el plec de clàusules administratives,
mitjançant la presentació del DEUC, i va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 comprensiu
de la documentació acreditativa per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables de
forma automàtica.
A la vista de la valoració efectuada per la cap de CPS de Promoció Econòmica d'aquesta
documentació, la Mesa de contractació proposa a l'òrgan de contractació l'acceptació de la
proposta d'adjudicació a favor de l'empresa INGENIERIA CONTROL Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SA, amb una puntuació total de 69 punts, atès que
ha estat l'únic licitador i s'ajusta al que es demana en el plec de clàusules administratives i
tècniques, i l'oferta econòmica es troba per sota del tipus de licitació.
La Junta de Govern Local, en data 25 d'octubre de 2019, va aprovar l'acceptació de la
proposta de la Mesa de contractació de data 22 d'octubre de 2019 d'adjudicació de la
contractació i va indicar al Servei de Contractació i Compres que requerís l'empresa
proposada com a adjudicatària que presentés la documentació acreditativa de les
circumstàncies a les que es refereixen les lletres a) a c) de l’apartat 1 de l’art. 140, en un
termini de deu dies hàbils a comptar del següent a la notificació del requeriment, havent-la
presentat dins del termini establert a tal efecte.
Tota la informació contractual relativa a aquest expedient es troba publicada en el «perfil de
contractant» de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
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De conformitat amb el que preveu la resolució d’Alcaldia núm. 3.829, de data 1 d'octubre de
2019, de modificació de la resolució 2.642 de data 15 de juny de 2019, referida a la
determinació de l'estructura organitzativa de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès,
nomenament de tinents i tinentes d’alcalde, constitució de la Junta de Govern Local i
delegació de determinades atribucions de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local i
determinats regidors i regidores
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En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC
Primer. AVOCAR singularment, respecte aquest acte, la competència delegada en la Junta
de Govern Local de conformitat amb el que preveu la resolució d’Alcaldia núm. 3.829, de
data 1 d'octubre de 2019, de modificació de la resolució 2.642 de data 15 de juny de 2019,
referida a la determinació de l'estructura organitzativa de l'Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès, nomenament de tinents i tinentes d’alcalde, constitució de la Junta de Govern Local i
delegació de determinades atribucions de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local i
determinats regidors i regidores, i a tenor de la previsió establerta en l’art. 10 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, atesa la urgència d'adjudicació
d'aquesta contractació.
Segon. ADJUDICAR, de conformitat amb l'art. 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, el contracte del subministrament i instal·lació, en règim de
lloguer, de l'enllumenat ornamental de Nadal a l'empresa INGENIERIA CONTROL Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SA (NIF A58260050) de conformitat amb l'acta de
la Mesa de contractació de data 22 d'octubre de 2019, amb total subjecció als plecs de
clàusules administratives i prescripcions tècniques aprovats en acord de la Junta de Govern
Local de data 4 d'octubre, i a la seva oferta econòmica i tècnica per un import total de
cinquanta-nou mil nou-cents setanta euros amb seixanta cèntims (59.970,60 €), IVA inclòs.
Tercer. APROVAR els documents comptables que comporta aquesta contractació amb
càrrec a la partida pressupostària 3610-43100-22712-36122 del pressupost vigent d’acord
amb el següent detall:
D

59.970,60 €

920190014266

A/

29,40 €

920190014267

Quart. NOTIFICAR la present resolució a l'empresa INGENIERIA CONTROL Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SA a l'objecte que formalitzi el contracte
administratiu dins del termini de quinze dies hàbils següents a aquell en què rebi la
notificació de l'adjudicació.
Cinquè. COMUNICAR aquesta resolució al Servei de Promoció Econòmica.

L'Alcalde
Carlos Cordón Núñez

