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Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Decret d'Alcaldia
Data 10-04-2019
Número DEC/1804/2019

Procediment: N485 Contractació d'obres
Expedient: 33193/2018

F_RESOLUCION

Document: 52333/2019

Decret de resolució del procediment obert simplificat per a l’adjudicació del contracte
d’obres de vianantització del carrer Santa Anna i un tram del carrer Fàbrica, entre el carrer
Santa Anna i el carrer Plana de l'Hospital (exp.87/2018)
En data 19 de desembre de 2018, es va aprovar per decret d’Alcaldia l’expedient de contractació
referenciat, amb ordre de publicar els anuncis de licitació corresponents.
En data 1 de febrer de 2019, es va realitzar l’obertura del Sobre A, compressiu de les
declaracions responsables i la documentació relativa als criteris avaluables mitjançant un judici de
valor.
En data 11 de febrer, es va celebrar l’acte públic d’obertura del Sobre B, relatiu als criteris
avaluables mitjançant fórmules, amb el resultat que consta a l’acta corresponent.
Empresa licitadora

Criteris que depenen
d’un judici de valor

Criteris avaluables
amb fórmules

Puntuació
total final

VORACYS, SL

21,20

74,40

95,60

CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL

23,00

64,00

87,00

En data 25 de febrer el va enviar un requeriment de documentació administrativa a l’empresa
millor classificada, el qual va atendre favorablement en data 6 de març.
L’òrgan competent per a l’aprovació de l’adjudicació és l’Alcaldia de conformitat amb la
Disposició Addicional segona, apartat segon, de la LCSP.
En data 13 de novembre de 2018, es va aprovar el Decret núm. 5039/2018, publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 29 de novembre de 2018, pel qual l’Alcaldia delega la
competència per a l’aprovació i adjudicació d’expedients de contractació, incloses les pròrrogues
i els actes de tràmit i d’execució, que es tramitin mitjançant procediment obert simplificat, regulat a
l’art. 159 de la LCSP, a les Tinències d’Alcaldia en els seus respectius àmbits d’actuació.
En base a l’anterior,
RESOLC
Primer. Adjudicar a l’empresa VORACYS, SL, amb NIF B65699092, el contracte d’obres de
vianantització del carrer Santa Anna i un tram del carrer Fàbrica, entre el carrer Santa Anna i el
carrer Plana de l'Hospital per un preu de 173.999,54 € (IVA no inclòs), amb un termini d’execució
de 4 mesos, amb subjecció a l’oferta presentada i a allò establert als plecs rectors de la licitació.
Segon. Disposar la despesa per import de 210.539,44 € (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació
30128.15320.6190004, del pressupost municipal vigent, amb subordinació a l’aprovació de
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l’expedient de modificació de pressupost número 3 que se sotmetrà a aprovació de la Junta de
Govern, de conformitat amb el certificat emès per l’interventor en data 19 de març de 2019.
Tercer. Indicar a l’adjudicatària que aquest contracte es formalitzarà en document públic
administratiu electrònic, de conformitat amb allò que disposa l’art. 153 de la LCSP, en relació amb
els art. 3 i 4 de la Llei bàsica estatal núm. 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
Quart. Notificar els acords precedents a l’empresa adjudicatària i a les restants licitadores, de
conformitat amb l’article 151 de la LCSP i donar-ne trasllat a l’àmbit gestor, a la Intervenció i a la
Tresoreria municipal, als efectes escaients.
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Signat digitalment per:
La Tinència d' Alcaldia de Territori, Medi
Ambient i Participació Ciutadana
Joan Puigdomènech i Franquesa
09-04-2019 16:47

Signat digitalment per:
Secretària General
Rosa Castellà Mata
10-04-2019 13:12
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