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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 21 de febrer de
2020 en ús de les facultats que li han estat delegades, adoptà l'acord següent:
"APROVACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT
COL·LECTIU REGULAR PER A LES PERSONES RESIDENTS A CERDANYOLA
DEL VALLÈS (154/2019/005)

L'alcalde, en data 14 d'agost de 2019, va dictar resolució en què s'aprovà l'expedient de
contractació del servei de transport adaptat col·lectiu regular per a persones residents a
Cerdanyola del Vallès juntament amb els plecs de clàusules administratives particulars i
tècniques. Alhora es convoca la corresponent licitació mitjançant procediment obert
harmonitzat, regulat en l'art. 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
En data 6 de setembre de 2019 s'ha procedit a enviar el corresponent anunci de licitació al
DOUE i en data 10 de setembre es va publicar en el «perfil de contractant» de l'Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès, sent el termini de presentació d'ofertes de trenta dies naturals a
comptar des de la data de remissió al DOUE, de conformitat amb la previsió establerta en
l'art. 156.2 de la LCSP i clàusula núm. 10 del PCAP que regeix aquest contracte, finalitzant
aquest termini el passat dia 7 d'octubre de 2019, presentant-s'hi dues empreses (AVANT
GRUP BARDET, SL i la UTE formada per les empreses AUTOCARES DEL NORESTE,
SA i BADAJOZ SEVILLA BUS, SL).
La Mesa de contractació, reunida en data 16 d'octubre de 2019, i un cop examinada la
documentació presentada pels licitadores que s'hi han presentat, va acordar admetre'ls atès
que han declarat tenir l'aptitud, capacitat, solvència i requisits establerts en el plec de
clàusules administratives, i va procedir a l’obertura de l'arxiu núm. 2 comprensiu de la
documentació acreditativa per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a
criteris automàtics, acordant traslladar tota la documentació als serveis tècnics corresponents
per tal de procedir a la seva valoració.
La Mesa de contractació, reunida novament en data 5 de desembre de 2019 i a la vista de
l'informe emès per part dels serveis tècnics, i del què s'hi dóna compte, proposa a l'òrgan de
contractació l'adjudicació del servei objecte de licitació a la UTE formada per les empreses
AUTOCARES DEL NORESTE, SA (50%) i BADAJOZ SEVILLA BUS, SL (50%), atès que
ha presentat la millor oferta en base qualitat-preu.
La Junta de Govern Local de data en sessió de data 17 de gener de 2020, va acceptar la
proposta de la Mesa de contractació de data 5 de desembre de 2019 i va indicar al Servei de
Contractació i Compres que requerís la UTE formada per les empreses AUTOCARES DEL
NORL ESTE, SA i BADAJOZ SEVILLA BUS, SL que presentés la documentació
acreditativa de les circumstàncies a què es refereixen les lletres a) a c) de l’apartat 1 de l’art.
140 si no les hagués aportat amb anterioritat i d’haver constituït la garantia definitiva.
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En aquest sentit, en data 27 de gener de 2020, la secretària de la Mesa de contractació en
comunicació electrònica les va requerir per tal que presentessin, en un termini de deu dies
hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació del requeriment, els certificats acreditatius
de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal Tributària en què consti
que es troben al corrent de les seves obligacions i el resguard acreditatiu de la constitució de
la garantia definitiva per un import de tretze mil cinc-cents euros (13.500,00 €), per a cada
una d'elles, corresponent al 5% de l'import d'adjudicació, pels dos anys de durada del
contracte, IVA exclòs. Atès que aquestes empreses a l'hora d'aportar la documentació ja
s'havien constituït com a UTE, van presentar una garantia definitiva per un import total de
vint-i-set mil euros (27.000,00 €), que es corresponen a la suma dels parcials de les dues
empreses.
Tota la informació contractual relativa a aquest expedient es troba publicada en el «perfil de
contractant» de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
De conformitat amb la resolució d’Alcaldia núm. 2.642 de data 15 de juny de 2019,
modificada per resolució d'Alcaldia núm. 3829 de data 1 d'octubre de 2019, de delegació de
l’exercici de les atribucions d’alcaldia en la Junta de Govern Local i en determinats regidors i
regidores, la Junta de Govern Local
ACORDA
Primer. ADJUDICAR, de conformitat amb l'art. 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, el contracte del servei de transport adaptat col·lectiu regular
per a les persones residents a Cerdanyola del Vallès a la UTE denominada AUTOCARES
DEL NORESTE SA Y BADAJOZ SEVILLA BUS, SL UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS DE LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO UTE de conformitat amb l'acta de la Mesa
de contractació de data 5 de desembre de 2019, amb total subjecció als plecs de clàusules
administratives i prescripcions tècniques aprovats en resolució d'Alcaldia de data 14 d'agost
de 2019 i a la seva oferta econòmica i tècnica per un import anual de dos-cents noranta-set
mil euros (297.000,00 €), IVA inclòs.
Segon. APROVAR els documents comptables que comporta aquesta contractació amb càrrec
a la partida pressupostària 3000-23160-22738-30112 del pressupost vigent d’acord amb el
següent detall:
D

2020

222.750,00 €

920200000621

D

2021

297.000,00 €

920209000046

D

2022

74.250,00 €

920209000047

A/

2020

86.313,62 €

920200000628

A/

2021

12.063,62 €

920209000049

A/

2022

54.526,50 €

920209000050

Aquesta despesa restarà subordinada a l'aprovació del corresponent crèdit pressupostari per a
exercicis futurs i en conseqüència, l'eficàcia d'aquest acord, perla que fa a la despesa. restarà
condicionada a l'existència de consignació pressupostària adequada i suficient en l'exercici
corresponent.
Tercer. ESTABLIR, de conformitat amb la previsió de l’art. 150.1 de la LCSP, que l'empresa
AVANT GRUP BARDET, SL ha quedat segona, de conformitat amb l'acta de la Mesa de
contractació de data 5 de desembre de 2019, amb un total de 96,60 punts.
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Quart. NOTIFICAR aquest acord a la UTE denominada AUTOCARES DEL NORESTE SA
Y BADAJOZ SEVILLA BUS, SL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS DE LEY 18/1982
DE 26 DE MAYO UTE a l'objecte que formalitzi el contracte administratiu dins del termini
de quinze dies hàbils següents a aquell en què rebi la notificació de l'adjudicació, tots els
licitadors.
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Cinquè. NOTIFICAR aquest acord a l'empresa AVANT GRUP BARDET, SL.
Sisè. COMUNICAR aquest acord al Servei de Benestar Social, Cohesió i Salut Pública."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor regidor delegat de Secretaria de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
El Regidor delegat de Secretaria,

Aurora Corral García

Víctor Francos Díaz

