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Segon.- En data 12 de novembre de 2019, el Projecte Tècnic queda aprovat
definitivament.
Tercer.- Una vegada conclòs el termini de presentació de proposicions, en data 13 de
novembre de 2019, s’efectua l’obertura del sobre únic digital, en acte intern, essent les
empreses que van concórrer les següents:
LICITADORS

RE:

MONTCRUMA, S.L.U

2019/5390

Cys Conezta, S.L

2019/6111

SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L

2019/6112

Metadades

Url de validació

Alcalde

Codi Segur de Validació

28/11/2019

Pàgina web de validació de signatura:
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Primer.- En data 12 de setembre de 2019, la Junta de Govern Local, va adoptar, entre
d’altres l’acord d’aprovar l’expedient de contractació per procediment obert simplificat
sumari del contracte d’obres de reforç estructural d’una part del sostre de la planta baixa
de la Casa Torres Amat de Sallent, de conformitat amb el Projecte Tècnic aprovat
inicialment per Junta de Govern Local en data 27 d’agost de 2019, així com el Plec de
Clàusules Administratives Particulars (en endavant, PCAP) que han regit les respectiva
licitació i la despesa corresponent.

Oriol Ribalta
Pineda

ANTECEDENTS DE FET
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9. ADJUDICACIÓ CONTRACTE D'OBRES DE REFORÇ ESTRUCTURAL D'UNA PART
DEL SOSTRE DE LA PLANTA BAIXA DE LA CASA TORRES AMAT DE SALLENT.

Secretari
Accidental

CERTIFICA: Que la Junta de Govern Local, que va tenir lloc el dia 19 de novembre de
2019, va adoptar entre d'altres el següent acord:

28/11/2019

JOSEP FERNANDES RODRIGUEZ, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE SALLENT,

Josep Fernandes
Rodriguez

CERTIFICAT
ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL

Quart.- Vista l’acta d’obertura del sobre únic digital, de data 13 de novembre de 2019,
que es transcriu parcialment a continuació:
En quant la part relativa a la documentació administrativa, la documentació presentada per les
empreses MONTCRUMA, S.L.U i SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L és incorrecte.

ENLLA

Plaça deÇlaMUX
Vila, 1 - 08650 Sallent - Tel. 93 837 02 00 - Fax. 93 820 61 60 - E-mail: sallent@sallent.cat - www.sallent.cat

AOC

Concretament, no compleixen el requeriment que consta en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars, a complimentar en l’Annex 1 del mateix, relatiu a especificar les mesures que
s’adoptaran durant l’execució del contracte per prevenir, controlar i eradicar l’assetjament sexual,
així com l’assetjament i les mesures que s’adoptaran durant l’execució del contracte per afavorir la
conciliació de la vida personal i/o familiar de les persones treballadores adscrites a l’execució
d’aquest contracte.

28/11/2019
Secretari
Accidental

Cinquè.- Vist que les empreses MONTCRUMA, S.L.U i SERVEIS INTEGRALS 360
PLUS, S.L, queden excloses del corresponent procediment de licitació, es valora la
documentació relativa als criteris avaluables automàticament, de la única empresa
resultant, essent el resultat el que es transcriu a continuació:
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A l’efecte, les empreses MONTCRUMA, S.L.U i SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L, queden
excloses del corresponent procediment de licitació.

Josep Fernandes
Rodriguez

Conseqüentment, en virtut del previst en la lletra d) de l’apartat 4 de l’article 159 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aplicable segons el darrer paràgraf de l’apartat
6 del mateix precepte, en la mateixa sessió, prèviament s’exclouran, en el seu cas, les ofertes que
no compleixin els requeriments del plec.

En quant la proposició econòmica, el resultat és el següent:
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LICITADOR

Metadades

PUNT
S

Cys Conezta, S.L

60

En quant als criteris tècnics, avaluables també de forma automàtica, aquest n’és el
resultat:

LICITADOR
Url de validació
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Segons el PCAP, l’oferta econòmica es puntuarà de la següent manera: “S’assignaran 0
punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima puntuació a l’oferta més
baixa, puntuant la resta d’ofertes de manera directa i aritmèticament proporcional.”

Cys Conezta, S.L

M.1

PUNTS

T.EXE
C

PUNT
S

T.GAR

PUNT
S

Sí

15

-2s

10

+6m

2,5

A la vista de les proposicions presentades per l’empresa admesa, s’atorga a la mateixa,
la següent puntuació:

Alcalde

Codi Segur de Validació

46.669,19 €

28/11/2019

Pàgina web de validació de signatura:

Cys Conezta, S.L

ECO
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O.
S/IVA

Oriol Ribalta
Pineda

LICITADOR

LICITADOR
Cys Conezta, S.L

O.
ECO

M.1

T.EXEC

T.GAR

TOTA
L

60

15

10

2,5

87,5
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Secretari
Accidental

Article 159, apartat 4 i 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

28/11/2019

FONAMENTS DE DRET

Josep Fernandes
Rodriguez

En compliment de l’article 159 de la LCSP, es comprova per part dels serveis
corresponents en el ROLECE que l’empresa està degudament constituïda, que el firmant
de la proposició té poder suficient per a formular l’oferta i que no incorre en cap prohibició
per a contractar.

Clàusula 1.19 del PCAP.
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2. Adjudicar a Cys Conezta, S.L, el contracte d’obres de reforç estructural d’una part del
sostre de la planta baixa de la Casa Torres Amat de Sallent, mitjançant procediment
simplificat sumari, per tractar-se de l’oferta econòmicament més avantatjosa.
3. El preu total del contracte és de CINQUANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTANOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (56.469,72 €), d’acord amb el
desglossament següent: 46.669,19 de pressupost i 9.800,53 € en concepte d’IVA al
tipus del 21%.

Metadades

Url de validació

Codi Segur de Validació

Alcalde

Pàgina web de validació de signatura:

28/11/2019

1. Ratificar l’acord dels serveis jurídics de l’Ajuntament de Sallent, en el sentit d’excloure
del procediment de licitació les empreses MONTCRUMA, S.L.U i SERVEIS 360
PLUS, S.L per incompliment del requeriment que consta en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, a complimentar en l’Annex 1 del mateix, relatiu a
especificar les mesures que s’adoptaran durant l’execució del contracte per prevenir,
controlar i eradicar l’assetjament sexual, així com l’assetjament i les mesures que
s’adoptaran durant l’execució del contracte per afavorir la conciliació de la vida
personal i/o familiar de les persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest
contracte.
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ACORDS

Oriol Ribalta
Pineda

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els
següents

4. Comprometre la despesa referida, com a preu del contracte, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3332.622.63 del vigent pressupost de l’Ajuntament de Sallent.
5. El termini d’execució de les obres serà de 14 setmanes, el termini de garantia serà
d’un any i sis mesos i el contracte inclou l’execució del pintat de les parets del local,
en els termes establerts en la clàusula 1.11 del PCAP.
6. Notificar els presents acords als licitadors, al Departament d’Intervenció municipal i al
Departament de Serveis Tècnics.
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7. Requerir a l’adjudicatari per a què formalitzi el contracte mitjançant la remissió a
aquesta Corporació de la firma d’acceptació de la present resolució.

(Document signat electrònicament)

(Document signat electrònicament)
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Vistiplau
L’ALCALDE,

28/11/2019

SECRETARI ACCIDENTAL

Josep Fernandes
Rodriguez

I perquè se'n prengui coneixement als oportuns efectes, lliuro aquest certificat amb el
vistiplau del Sr. Alcalde, a Sallent, 28 de novembre de 2019.

Secretari
Accidental
28/11/2019
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Oriol Ribalta
Pineda

