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Procediment: N485 Contractació d'obres
Expedient: 33030/2021

Document: 128932/2022

Decret de Tinència d’Alcaldia
Proposta d’adjudicació del contracte d’obres de reurbanització del carrer Abat Marcet,
seguint el procediment obert simplificat (Exp.33030/2021 - 119/2021).
En data 29/11/2021, mitjançant Decret de Tinència d’Alcaldia DEC/4412/2021, s’ha aprovat
l’expedient de contractació del contracte d’obres de reurbanització del carrer Abat Marcet per
procediment obert simplificat i tramitació ordinària, d’acord amb l’article 117 de la LCSP i per un
preu de 881.50272€ (IVA inclòs), amb una durada de 8 mesos, sense pròrrogues i amb una
modificació prevista per import de 20.000,00€.
L’objecte del contracte consisteix en executar la reurbanització del carrer Abat Marcet amb
l’objectiu de millorar les condicions actuals del carrer, millorant l’estat de conservació en el que es
troba, millorant l’accessibilitat de les seves voreres i prioritzant l’espai destinat al vianant en
detriment de l’espai destinat a la circulació i estacionament de vehicles.
L’anunci de licitació ha estat publicat en data 21/12/2021 fins el dia 26/01/2022 a les 12:00 hores i
les proposicions presentades, d’acord amb el certificat de l’eina digital han estat les següents:

En data 28/01/2022, es va procedir a l’obertura del Sobre A, que conté la Declaració responsable
d’acord amb l’article 159.4 de la LCSP, així com els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant
judici de valor, en compliment de l’article 159.1 de la LCSP. S’ha sol·licitat, al Servei de
Manteniment Urbà, que emeti el corresponent informe de valoració tècnica de les proposicions
presentades, en relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor.
En data 11/02/2022, el Servei de Manteniment Urbà va emetre informe tècnic de valoració dels
criteris avaluables mitjançant judici de valor, el qual consta a l’expedient de contractació en
document aupac 36297/2022, amb la conclusió final següent:
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Consta, a l’expedient de contractació, Diligència d’obertura del Sobre A, en document aupac
29017/2022.
En data 15/02/2022, es va procedir a l’obertura del Sobre B, el qual conté la oferta econòmica i
altres criteris avaluables mitjançant fórmules, en els següents termes:
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Empresa licitadora

CONSTRUCCIONES
FERTRES, SL

CATALANA
D’INVERSIÓ I
CONSTRUCCIÓ
TRES, SL

VORACYS, SL

Oferta
econòmica

12.2.1.1 Mobilitat
Sostenible

Es compromet a que la
totalitat de la flota
emprada pel personal
(excepte camions i maq.
590.461,12€ corresponent al cap
d’obra, encarregat i altre
personal tècnic de suport,
disposi d’etiqueta
ZERO de la DGT
Es compromet a que la
totalitat de la flota
emprada pel personal
(excepte camions i maq.
669.058,45€ corresponent al cap
d’obra, encarregat i altre
personal tècnic de suport,
disposi d’etiqueta ZERO
de la DGT
Es compromet a que la
totalitat de la flota
emprada pel personal
(excepte camions i maq.
corresponent al cap
699.406,50 € d’obra, encarregat i altre
personal tècnic de suport,
disposi d’etiqueta ZERO
de la DGT

12.2.1.2.
Economia
circular.
Formigons.

12.2.1.3.
Economia
circular.
Asfalts.

12.2.1.4.
Petjada de
carboni

12.2.3.1.
Ampliació del
període de
garantia

12.2.4.1
Tecnologia
BIM

Ofereix el
100% del
formigó
amb àrid
reciclat

Ofereix el 100%
de asfalt amb
betum modificat
BMC

Ofereix
entrega estudi
previ I final de
la petjada de
carboni

Ofereix
ampliació del
període de
garantia de 4
anys
addicionals.

Ofereix
entrega
projecte i
as-built en
tecnologia
BIM

Ofereix el
100% del
formigó
amb àrid
reciclat

Ofereix el 100%
de asfalt amb
betum modificat
BMC

Ofereix
entrega estudi
previ I final de
la petjada de
carboni

Ofereix
ampliació del
període de
garantia de 4
anys
addicionals.

Ofereix
entrega estudi
previ de la
petjada de
carboni

Ofereix
ampliació del
període de
garantia de 4
anys
addicionals.

Ofereix el
100% del
formigó
amb àrid
reciclat

Ofereix el 100%
de asfalt amb
betum modificat
BMC

A continuació, es requereix al Servei de Manteniment Urbà, com a responsable del contracte,
que emeti informe tècnic de valoració dels criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica.
En data 18/02/2022, el Servei de Manteniment Urbà ha emès informe tècnic de valoració dels
criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, en document aupac 52651/2022,
concloent que no es presumeix cap oferta anormalment baixa, amb la següent puntuació:
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Ofereix
entrega
projecte i
as-built en
tecnologia
BIM
Ofereix
entrega
projecte i
as-built en
tecnologia
BIM

Consta a l’expedient, Acta de la Mesa de Contractació d’obertura del Sobre B, en document
aupac 60098/2022, signada pel President de la Mesa en data 07/03/2022, que classifica les
empreses licitadores, per ordre decreixent de puntuació total obtinguda, en els següents
termes:

La valoració obtinguda a l’esmentat informe tècnic del Servei serveix de motivació de conformitat
amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques i atès que l’oferta presentada per CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. és la millor
classificada, la Mesa eleva a l’òrgan de contractació la seva proposta, com a empreses
adjudicatàries amb els requeriments previs de presentació de documentació preceptiva, d’acord
amb l’article 150 de la LCSP.
En data 24/03/2022, mitjançant registre de sortida S/10971/2022 s’envia requeriment de
documentació a l’empresa CONSTRIUCCIONES FERTRES, S.L. com a empresa proposada
adjudicatària del contracte d’obres de reurbanització del carrer Abat Marcet per a presentar la
documentació administrativa d’acord amb l’article 159.4 f) 4t de la LCSP.
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Consta, a l’expedient de contractació, en document aupac 87635/2022 certificat d’inscripció al
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI), on s’ha comprovat la informació relativa a les
aptituds per contractar amb l’Administració Pública.
En data 06/04/2022, mitjançant registre d’entrada ME/015731-2022, l’empresa
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. ha presentat la documentació requerida de forma correcta,
incorporant-se a l’expedient de contractació per a continuar amb la tramitació administrativa per la
seva adjudicació.
Un cop revisada la documentació aportada per l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.,
la Secretària de la Mesa ha emès la diligència de comprovació de documentació en data
07/04/2022, la qual consta en document aupac 126886/2022.
Consta, a l’expedient de contractació, Acta de la Mesa de Contractació de verificació de la
documentació, en document aupac 127902/2022, signada pel President de la Mesa en data
11/04/2022, conforme la documentació preceptiva aportada per l’empresa CONSTRUCCIONES
FERTRES, S.L. és correcta i s’ajusta als requisits legals i als requeriments del PCAP.
En relació a la garantia, l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. ha presentat un aval
bancari de Banc Sabadell, S.A. intervingut notarialment, per un import de 29.523,06€, inscrit en
el Registre d’Avals amb número 10001232799, en concepte de garantia, mitjançant registre
d’entrada E/15703/2022.
La Secció de Manteniment Urbà disposa del document comptable A següent per atendre la
despesa derivada d’aquesta contractació:

Per tant, d’acord amb l’article 326.2 d) de la LCSP, la Mesa proposa a l’òrgan de contractació
l’adjudicació del contracte d’obres de reurbanització del carrer Abat Marcet a favor de l’empresa
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. per un import de 590.461,12€ (IVA exclòs), d’acord amb
la oferta presentada que s’adjunta com a document annex a aquest Decret.
L’òrgan de contractació competent és l’Alcaldia de conformitat amb la Disposició Addicional
Segona, apartat primer de la LCSP i amb els articles 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i l’article 53 del DL.2/2003 de Text refós de la Llei municipal i de regim
local de Catalunya, en tractar-se d’un contracte que té una durada inferior a quatre anys. No
obstant això, aquest competència s’ha delegat a la Tinència d’Alcaldia que pel seu respectiu
àmbit correspongui, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3837/2020 de 26/11/2020, publicat al
BOPB el 03/12/2020, on s’aprova la refosa núm.1, en tractar-se d’un contracte que es tramita
segons procediment obert simplificat. En aquest cas correspon a la Tinència d’alcaldia de
Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport.
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Per tot això, RESOLC:
Primer.- ADJUDICAR el contracte d’obres de reurbanització del carrer Abat Marcet amb una
durada de 8 mesos, a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. amb NIF B64410327, per
un import de 590.461,12€ (IVA exclòs), d’acord amb la oferta presentada que s’adjunta com a
document annex a aquesta proposta.
Segon.- DISPOSAR la despesa derivada d’aquesta contractació per import de 714.457,96€ (IVA
inclòs), segons consta en el document comptable A (doc. aupac 130748/2022) següent:

Tercer.- INDICAR a l’adjudicatària que aquest contracte es formalitzarà en document públic
administratiu electrònic, de conformitat amb l’article 153 de la LCSP.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als restants licitadors, de
conformitat amb l’article 151 de la LCSP i DONAR TRASLLAT al Servei de Manteniment Urbà,
a l’àmbit gestor, a la Tinència d’Alcaldia, a Tresoreria i Comptabilitat i a Intervenció municipal.
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