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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 extraordinària de data 27 de març de
2020 en ús de les facultats que li han estat delegades, adoptà l'acord següent:
"APROVACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
I LA INSTAL·LACIÓ DE CINC PORTES D’ALUMINI PER AL COL·LEGI
FONTETES (153/2019/006)

La Junta de Govern Local, en sessió de data 31 de gener de 2020, va adoptar l’acord
d’aprovar l'expedient de contractació per al subministrament i la instal·lació de cinc portes
d’alumini per al Col·legi Fontetes, juntament amb el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques que ha de regir la contractació esmentada.
Alhora es convoca la corresponent licitació mitjançant procediment obert simplificat abreujat
previst en l'art. 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
En data 10 de febrer de 2020 s'ha procedit a publicar el corresponent anunci en el «perfil de
contractant» de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sent el termini de presentació
d'ofertes de deu dies hàbils a comptar des del següent a la publicació de l'anunci de licitació
en l'esmentat perfil, de conformitat amb la previsió establerta en l'art. 159.6.a) de la LCSP i
clàusula 11a. del PCAP que regeix aquest contracte, finalitzant aquest termini el passat dia 25
de febrer, havent-s'hi presentat tres ofertes:
1 – SERRALLERIA MANSER, SL
2 – FUSTERIA ALUMINI CAN CUIAS, SL
3 – GOMINTEC, SL
Finalitzat el termini de presentació d'ofertes, aquestes van ser traslladades al servei tècnic
corresponent per a la seva avaluació. Una vegada avaluades, la cap de compres conjuntament
amb el responsable d’equipaments emeten informe en què proposen l'adjudicació del
subministrament i la instal·lació de cinc portes d’alumini per al Col·legi Fontetes a l'oferta
efectuada per l'empresa SERRALLERIA MANSER, SL atès que ha presentat la millor oferta
en relació qualitat-preu.
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. 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, el contracte de subministrament i la instal·lació de cinc
portes d’alumini per al Col·legi Fontetes a l’empresa SERRALLERIA MANSER, SL de
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conformitat amb l'informe tècnic emès per part de la cap de Compres i el responsable
d’equipaments de data 28 de febrer de 2020, amb total subjecció als plecs de clàusules
administratives i prescripcions tècniques aprovats en acord de la Junta de Govern Local de
data 31 de gener de 2020, així com a la seva oferta econòmica, per un preu total de divuit mil
dos-cents vint-i-un euros amb seixanta-un cèntims (18.221,61 €), IVA inclòs.
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Segon. APROVAR els documents comptables que comporta aquesta contractació amb càrrec
a la partida pressupostària 3070-93300-63205-88101 del pressupost vigent d’acord amb el
següent detall:
D

18.221,61 €

920200001958

A/

5.169,44 €

920200001960

Tercer. ESTABLIR, de conformitat amb la previsió de l’art. 150 de la LCSP, l’ordre de les
empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, d’acord amb l'informe tècnic emès per
la cap de secció de compres en data 28 de febrer de 2020.
2. FUSTERIA ALUMINI CAN CUIAS, SL............................. 84,68 punts
3. GOMINTEC, SL .................................................................. 81,11 punts
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'empresa SERRALLERIA MANSER, SL,
adjudicatària del contracte i a les empreses que s'especifiquen a continuació:
- FUSTERIA ALUMINI CAN CUIAS, SL
- GOMINTEC, SL

Cinquè. COMUNICAR aquest acord a la Servei d’Educació i a la unitat de Compres."
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

