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Acord de la Junta de Govern Local de 19-07-2021

La Junta de Govern Local en la Sessió ordinària que tingué lloc el dia 19 de juliol de 2021, adoptà,
amb el quòrum exigit per la Llei, aprovar per unanimitat el següent acord:

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I MILLORA DELS SISTEMES DE REGULACIÓ DEL TRÀNSIT I DE
LA XARXA DE COMUNICACIONS PER FIBRA ÒPTICA.

«1. Per acord de la Junta de Govern de data 3 de maig de 2021 es va iniciar el procediment de
contractació del servei de manteniment i millora dels sistemes de regulació del trànsit i de la xarxa
de comunicacions per fibra òptica, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 1.142.224,82 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del
contracte.

2. Un cop finalitzat el termini de presentació d´ofertes han presentar proposta les següents
empreses:
ACISA, Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA
ALUVISA, Alumbrados Viarios, SA
KAPSCH
UTE ETRA BONAL-ETRALUX

3. Mitjançant informe de data 6 de juliol de 2021, l´enginyer del Servei de Mobilitat efectua la
valoració del sobre 2 , criteris que depenen d´un judici de valor, amb el següent resultat:

ACISA, Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA - 9 punts
ALUVISA, Alumbrados Viarios, SA – 15 punts
KAPSCH – 3 punts
UTE ETRA BONAL-ETRALUX – 3 punts

4. Mitjançant informe de data 8 de juliol de 2021, l´enginyer del Servei de Mobilitat efectua la
valoració del sobre 3, criteris automàtics, amb el següent resultat:
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ACISA, Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA - 80 punts
ALUVISA, Alumbrados Viarios, SA – 79,40 punts
KAPSCH – 68,35 punts
UTE ETRA BONAL-ETRALUX – 71,55 punts

Resultant la següent valoració final:

ACISA, Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA – 89,00 punts
ALUVISA, Alumbrados Viarios, SA – 94,40 punts
KAPSCH – 71,35 punts
UTE ETRA BONAL-ETRALUX – 74,55 punts
Es proposa adjudicar el del servei de manteniment i millora dels sistemes de regulació del trànsit i
de la xarxa de comunicacions per fibra òptica a l´empresa Alumbrados Viarios SA
S’adjunta còpia dels informes.
5. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partides del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2021 i se’n
preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2022 i 2023.
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.
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat
conferides, PROPOSA a la Junta de Govern, l’adopció dels següents acords:
Primer. Adjudicar la contractació del servei de manteniment i millora dels sistemes de regulació del
trànsit i de la xarxa de comunicacions per fibra òptic a favor de l’empresa Alumbrados Viarios SA
d’acord amb els preus unitaris oferts i amb estricta subjecció a la resta de condicions contingudes
en la seva proposició.
Segon. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes del sector
públic, aprovar un pressupost màxim de 1.045.143,58 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de
durada del contracte.
Tercer. Condicionar l’ adjudicació al fet que l´ empresa adjudicatària , en el termini màxim de deu
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Acord de la Junta de Govern Local de 19-07-2021
dies hàbils a comptar des del següents a la recepció de la notificació del present acord, aporti:
a)
Documentació
justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de l’Ajuntament de Mataró
una garantia per import de 52.257,18 €, corresponent al 5% del pressupost d´ adjudicació.
b)
Declaració
de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una Administració
pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector
públic. Es considerarà causa de prohibició de contractar amb aquesta Administració local
l’existència de deutes de naturalesa tributària pendents de pagament en període executiu.
c)
Documentació
justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
d)
Comptes
anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, que acreditin un volum anual de
negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats, ha de ser almenys
de 3.769.341 €.
e)
Relació
dels serveis realitzats de la mateixa naturalesa o similar a l’objecte del contracte
realitzat en el transcurs dels 3 últims anys, indicant import, data i destinatari.
f)
Certificats
acreditatiu d’haver executat, en els últims tres anys com a mínim el manteniment de
les instal.lacions semafòriques a dues ciutats amb més de 100 cruïlles semafòriques i centre de
control semafòric dintre de la Unió Europea Aquests certificats hauran d’estar expedits per
l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat el servei
g)
Documentació
acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de las persones amb
discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i
homes, si els és exigible pel nombre de personal. En cas contrari, declaració responsable de no
està sotmès a aquesta normativa.
Advertint a l´ adjudicatari que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que han
retirat la seva oferta.
Quart. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà
abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la recepció de la documentació expressada en
l’apartat anterior. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo,
en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.
Cinquè. Disposar a favor d´Alumbrados Viarios SA l´import de 1.264.623,72 €

Sisè. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar els següents documents comptables:
Document A/ núm. 73634 per import de 345.523,01 €.
Document A_FUT/ núm. 73635 per import de 1.036.569,03 €.
AD núm. 73637 per import de 210.770,62 €.
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AD_FUT núm. 73639 per import de 1.053.853,10 €.

Setè. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes del present
contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient a les partides dels pressupostos municipals
que s’aprovin per als exercicis 2022 i 2023, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti
la present contractació durant les esmentades anualitats.
Vuitè. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant».

M. Lluïsa Guañabens Casarramona
Secretària General Accidental
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