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Secretaria General

JOANA RICARDO HOYOS, secretària general accidental de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet,
CERTIFICO: Que en l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local del dia 19 de juliol de 2022, consta l’acord següent:

14 - TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL,
UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació] - Aprovar
l’adjudicació de les obres corresponents al projecte executiu de reurbanització del
Passeig Fluvial Safaretjos a Santa Coloma de Gramenet, amb mesures socialment
responsables, actuació inclosa dins del programa PRTR.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la proposta d’acord següent:
“Fets
1. La Junta de Govern Local de data 20 d’abril de 2022 va declarar la necessitat d’iniciar la
licitació, per procediment obert simplificat, del contracte d’obres corresponents al projecte
executiu de reurbanització del Passeig Fluvial Safaretjos a Santa Coloma de Gramenet,
amb mesures socialment responsables (Fons Next Generation EU), amb un pressupost de
licitació de 413.211,77 € més 86.774,47 € d’IVA (21%). En el mateix acord es va autoritzar
la despesa corresponent, a càrrec de l’aplicació pressupostària 7500 15320 6090000,
projecte comptable 2021/2/MILLO/16/1.
2. El 25 d’abril de 2022 es va publicar la convocatòria de la licitació en el perfil del contractant
i es va iniciar el termini de presentació d’ofertes per a l’adjudicació del contracte de
referència, amb tramitació electrònica mitjançant l’eina del sobre digital integrat a la
Generalitat de Catalunya.
3. El 16 de maig de 2022 a les 13:00 hores va finalitzar el termini de presentació d’ofertes,
havent rebut les propostes relacionades en el Certificat de l’Eina del Sobre Digital, que
acredita la data i hora de presentació.
4. La Mesa de Contractació núm. 23/22 de data 7 de juny de 2022 va acordar aprovar
l’informe tècnic de classificació de conformitat amb els barems establerts al plec de
clàusules administratives particulars, del qual resulta com a primera classificada l’empresa
COSPLAAN SLU, d’acord amb la seva oferta i també requerir a aquesta empresa el
lliurament de la documentació preceptiva per a l’adjudicació del contracte.
5. Dins del termini establert l’esmentada empresa ha presentat la documentació requerida i
ha ingressat la garantia definitiva per import de 17.461,58 € mitjançant assegurança de
caució.

Per comprovar la validesa d’aquesta còpia en paper del document digital original.
Aneu a http://www.gramenet.cat/csv i introduïu aquest codi: ECVLEA4EJR9601FC
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7. Aquest contracte s’emmarca dins del programa que es financen amb els fons del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del Govern d’Espanya, per la qual cosa
tots els intervinents en el procediment hauran de complimentar les declaracions de conflicte
d’interès, de cessió i tractaments de dades i dels principis transversals que consten en
l’expedient.
8. A l’efecte s’han tramitat als membres de la Junta de Govern Local les declaracions
d’absència de conflicte d’interès (DACI) que s’han de complimentar per aquests i deixar a
l’expedient, de conformitat amb els procediments relatius a la prevenció i correcció de
situacions de conflicte d’interès del Pla de Mesures Antifrau aprovat pel Ple de l’Ajuntament
de 28 de febrer de 2022.
Fonaments de dret
1. Article 158 en relació amb els articles 151, 153 i 154 de la Llei de contractes del sector
públic (LCSP), respecte a l’adjudicació del contracte, notificació d’aquesta i publicació de la
seva formalització.
2. Reial Decret 36/2020 de 30 de desembre, pel qual s’aproven les mesures urgents per a la
modernització de l’administració pública i per a l’execució del PRTR.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local:
Primer – Adjudicar el contracte de d’obres de reurbanització del Passeig Fluvial Safaretjos a
Santa Coloma de Gramenet, amb mesures socialment responsables (Fons Next Generation
EU), a l’empresa COSPLAAN SLU, amb NIF B63392955 i domicili a L’Hospitalet de Llobregat
(08908), c. Pablo Iglesias, 21 pl. 1, pel preu ofert de 349.231,60 € més 73.338,64 € d’IVA
(21%), amb les millores que es detallaran en la formalització del contracte.
Segon – Disposar, en concepte de pressupost d’adjudicació del contracte de referència, la
despesa autoritzada de 422.570,24 € d’import, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2022
7500 15320 6090000, projecte comptable 2021/2/MILLO/16/1, núm. operació prèvia
920220014158, referència números 22022007311 i 22022007312.
Tercer – Requerir a l’adjudicatari per tal de que en el termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar des del dia següent al de la notificació de l’adjudicació per qualsevol dels mitjans
acceptats en la seva oferta, formalitzi el corresponent contracte, i signi les declaracions
esmentades en la part expositiva d’aquesta proposta.
Quart – Publicar l’adjudicació i la formalització d’aquest contracte en el perfil del contractant de
l’Ajuntament en la web municipal www.gramenet.cat, detallant el seu finançament.
Cinquè – Nomenar com a supervisors municipals de les esmentades obres al Sr. Joan Manel
Gonzalez Duran, cap del Servei d’Habitatge i Regeneració Urbana i al Sr. Carlos Sánchez
Semino, enginyer tècnic d’obres públiques de l’esmentat servei.

Per comprovar la validesa d’aquesta còpia en paper del document digital original.
Aneu a http://www.gramenet.cat/csv i introduïu aquest codi: ECVLEA4EJR9601FC

6. El servei gestor ha tramès l’operació comptable prèvia relativa a l’adjudicació del contracte,
i ha informat respecte l’operació negativa corresponent a la baixa de licitació, que
s’adjuntarà des de comptabilitat i es sol·licita per aquest servei a partir de l’aprovació de la
present resolució.
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Sisè – Informar a tots els interessats que aquest contracte està subjecte de manera expressa
al control de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i
la Fiscalia Europea. Aquests òrgans poden exercir el seu dret d’accés a la informació sobre el
contracte.

Vuitè - Traslladar l’expedient de contractació al servei gestor corresponent un cop signat i
registrat el contracte i comunicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya les dades del contracte formalitzat.
Novè – Aprovar, en concepte de baixa de licitació, la baixa de l’operació 220220031174 per
import de 77.416,00 € a l’aplicació de despesa 7510 15320 6090000, projecte comptable
2021/2/MILLO/16/1, i aprovar l’operació negativa realitzada pel Servei de Comptabilitat que
s’adjuntarà a l’expedient un cop aprovada la present resolució.”
I, perquè consti, a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb l’article 206 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo
aquest certificat.

Santa Coloma de Gramenet, data de la signatura

La secretària general accidental

Per comprovar la validesa d’aquesta còpia en paper del document digital original.
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Setè - Delegar a la tinenta d’alcaldessa d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats,
Innovació i Transparència, perquè pugui signar tots els documents pertinents i dictar els actes
que siguin necessaris per a l’efectivitat i tramitació d’aquest acord, inclòs els de rectificació i/o
esmena per a possibles errors materials, fins la formalització del contracte.

