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ACTA DE VERIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
Contracte d’obres de reurbanització del carrer Abat Marcet (33030/2021 – 119/2021)
Membres de la Mesa de Contractació
President de la Mesa: Pere Soler i Artalejo, Tinent d’alcalde de Presidència, Hisenda, Serveis
Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport.
Vocals de la Mesa:
-

Secretària general: Rosa Castellà i Mata.

-

Interventor general de l’Ajuntament: Antoni Calpe i Jordà.

-

Vocal tècnica: Araceli Belmonte Gálvez.

Secretària de la Mesa: Laura De Los Santos Bescós, Tècnica superior en Dret adscrita a
l’Àmbit de Contractació i Compres.
Desenvolupament de la reunió i acords
Tal i com es va acordar en l’acta d’obertura del Sobre B de la Mesa de Contractació del dia
15/02/2022, s’han enviat el requeriment de documentació administrativa a l’empresa millor
classificada CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.
En data 24/03/2022 mitjançant registre de sortida S/10971/2022, es va requerir a l’empresa
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL la documentació preceptiva prèvia a l’adjudicació del
contracte d’obres de reurbanització del carrer Abat Marcet tal i com es va acordar en l’acta de la
Mesa de contractació del dia 15/02/2022. En concret es va requerir la següent documentació:
 Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb un capital assegurat de
600.000,00€, amb l’últim rebut de pagament, segons preveu l’apartat K del PCAP.
 Pòlissa d’assegurança a tot risc de la construcció, amb l’últim rebut de pagament,
segons preveu l’apartat K del PCAP.
 Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva o document de sol·licitud
de retenció del 5% de l’import total d’adjudicació (5% de 590.461,12€ = 29.523,06€),
per qualsevol de les formes de constitució indicades:
a) En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les
condicions i requisits disposats reglamentàriament.
b) Per transferència a compte bancari, les dades són les següents:
Entitat: BANC SABADELL
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IBAN: ES82 0081-0001-11-0001921003
Concepte: Garantia definitiva exp. (indicar número expedient i lot, si escau)
b) Mitjançant aval prestat per qualsevol banc, caixa d’estalvis, cooperatives de
crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca
autoritzats per operar a Espanya, amb estricte compliment de les condicions i
requisits disposats reglamentàriament.
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució celebrat en la forma i
condicions establertes reglamentàriament amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram.
d) Mitjançant retenció en el pagament del preu quan l’import de la garantia no
superi la xifra de 12.000 €.
En data 06/04/2022, mitjançant registre d’entrada ME/015731-2022, l’empresa
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. ha presentat la següent documentació requerida, en
temps i forma (doc. aupac 126647/2022):


Pòlissa d’assegurança de “RC Construcción” amb número de pòlissa 82339617,
anual renovable, amb data venciment 08/08/2021 i l’últim rebut de pagament.



Compromís de donar d’alta i presentar la pòlissa Tot Risc Construcció, en el
moment que comenci l’obra.



Aval bancari de Banc Sabadell, S.A. a CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. per
un import de 29.523,06€, inscrit en el Registre Especial d’Avals amb el número
10001232799.

Es va posar a disposició de tots els membres de la Mesa la documentació aportada per l’empresa
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL al gestor d’expedients municipal.
Analitzada tota la documentació aportada per CONSTRUCCIONES FERTRES, SL, la secretària
de la Mesa ha emès diligència en data 07/04/2022, que consta a l’expedient en document
126886/2022.
La Mesa acorda que la documentació aportada per CONSTRUCCIONES FERTRES, 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 públic, la Mesa proposa a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte d’obres de reurbanització del carrer Abat Marcet
(33030/2021 – 119/2021) a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, SL, per preu de
590.461,12€ (IVA exclòs), d’acord amb la oferta presentada que s’adjunta com a document
annex.
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Per fer constar el què s’ha tractat, s’estén aquesta acta.
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