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Procediment: N485 Contractació d'obres
Expedient: 39321/2021

Document: 111826/2022

ACTA DE LA SESSIÓ DE VERIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
Identificació de la sessió
Data: 28 de març de 2022
Contracte: Obres de Millora Puntual del Camí del Crist Treballador (fase2)
Codi: 128/2021
Unitat Promotora: Servei d’Obres i Projectes
Procediment: Obert simplificat
Membres de la Mesa de Contractació
Pere Soler i Artalejo, president
Rosa Castellà Mata, vocal – secretària general
Antoni Calpe Jordà, vocal – interventor municipal
Maria Jose Menier Llorca, vocal tècnica
Albert Farràs i Nevot, vocal tècnic
Cristina Grimaldos Matías, secretària
Desenvolupament de la reunió i acords
En data 15 de març de 2022 es va requerir a l’empresa CATALANA DE INVERSION Y
CONST 3, SL la documentació preceptiva prèvia a l’adjudicació del contracte tal i com
es va acordar en l’acta de la Mesa de contractació del dia 22 de febrer de 2022. En
concret es va requerir la següent documentació:
- Certificat positiu de l’Agència Tributària conforme l’empresa està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries.
- Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva o document de sol·licitud
de retenció.
La garantia definitiva la podeu constituir per qualsevol de les formes previstes a la
clàusula “Garantia definitiva” del plec de clàusules administratives.
Per als casos de transferència a compte bancari, les dades són les següents:
Entitat: BANC SABADELL
IBAN: ES82 0081-0001-11-0001921003
Concepte: Garantia definitiva exp. (indicar número expedient i lot, si escau)
Si opteu per constituir la garantia definitiva mitjançant aval bancari, cal que acudiu
presencialment a l’Ajuntament per dipositar l’original i així obtenir la carta de
pagament, document que haureu d’adjuntar a la resta de documentació requerida a
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través de la Plataforma de Contractació. Els avals hauran d’estar intervinguts per
notari i no s’acceptaran avals bancaris signats electrònicament.
Abans d’acudir presencialment al Registre, demaneu cita prèvia a l’adreça
https://citaprevia.gestorn.com/santcugat/#nbb o truqueu al 010.
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat patronal i de responsabilitat civil a tercers.
- Pòlissa d’assegurança a tot risc de la construcció.
- Document 082 de Comunicació de dades per a pagaments a creditors/es (full de
transferència bancària signat i conformat per l'entitat bancària) o Certificació
electrònica de les dades bancàries:
https://seu.santcugat.cat/seu/ProcedimientoTabs.aspx?tab=3&idProc=85&idnct=522&x
=56
yviolmSYOyCKPATN79cQ
L’empresa esmentada va entregar la documentació en temps i forma. Es va posar a
disposició de tots els membres de la Mesa la documentació aportada per l’empresa
CATALANA DE INVERSION Y CONST 3, SL al gestor d’expedients municipal.
Analitzada tota la documentació aportada per CATALANA DE INVERSION Y CONST 3,
SL, la secretària de la Mesa ha emès diligència en data 25 de març de 2022, als efectes
d’adjudicar el contracte de conformitat amb l’article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, en la qual fa constar que:
“L’empresa CATALANA DE INVERSION Y CONST 3, SL, amb NIF B59096107,
que va presentar la millor oferta en el procediment de licitació convocat per a
l’adjudicació del Obres de Millora Puntual del Camí del Crist Treballador (fase2)
(exp. 128/2021), ha presentat la documentació que se li va requerir mitjançant
l’eina de gestió de Contractació Pública en temps i forma.
La documentació presentada aportada per l’empresa acredita el compliment de les
condicions per a ser adjudicatària establertes al plec de clàusules administratives i
queda incorporada a l’expedient de contractació.
D’acord amb la carta de pagament expedida en data 18 de març de 2022,
l’empresa ha constituït la garantia definitiva d’import 12.170,68 €.
Alberto Sala Miquel, com a apoderat de la societat, es troba investit/da de facultats
suficients per a formalitzar el contracte en representació de l’empresa
adjudicatària, segons la inscripció que consta al Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores”
La Mesa acorda que la documentació aportada per CATALANA DE INVERSION Y
CONST 3, SL és correcta. L’empresa licitadora ha presentat tota la documentació
requerida i aquesta s’ajusta als requisits legals i als requeriments del plec.
Per això, i d’acord amb els articles 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, i els articles 21 i 22 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
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públic, la Mesa proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a l’empresa
CATALANA DE INVERSION Y CONST 3, SL, per un import total màxim IVA inclòs de
294.530,50€, dels quals 243.413,64 corresponen a la quantitat adjudicada IVA no inclòs
i 51.116,86€ corresponen al 21 % d’IVA aplicable, i amb el compromís d’ampliació de 4
anys de garantia, essent en total 5 anys atès l’any obligatori que marca la LCSP i el
PCAP, i amb el compromís d’execució de la millora de una subbase de material
seleccionat.
Per fer constar el què s’ha tractat, s’estén aquesta acta.
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