Núm. Exp.: 2019/760
Assumpte: ADJUDICACIÓ OBRES DE LA FASE 1 DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ
FUSTERIA EXTERIOR A L'ESCOLA JOSEP MARIA GINESTA
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:
PROPOSTA ADJUDICACIÓ
NOM CONTRACTE: OBRES DE LA FASE 1 DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA
FUSTERIA EXTERIOR A L’ESCOLA JOSEP MARIA GINESTA
PROCEDIMENT: Obert simplificat
TRAMITACIÓ: Ordinària
PUBLICACIÓ LICITACIÓ: Plataforma electrònica de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya i plataforma de contractació pública electrònica VORTAL
en data 14 de març de 2019

A la casa consistorial de l’Ajuntament de Ripollet, el sis de maig de dos mil dinou,
s’ha reunit la Mesa de Contractació per tal de procedir a la proposta d’adjudicació
del contracte ressenyat.
La Mesa de contractació està integrada per l’Alcalde senyor José Maria Osuna
López i pels següents Vocals:
El Sr. Emiliano Mora Labrada, Secretari accidental
La Sra. Neus Comas Pinto, Interventora accidental
El Sr. Jordi Fortuny i Aguiló, Arquitecte municipal
La Sra. Trinitat Martínez Farrés, TAG dels Serveis Jurídics
El Sr. Miquel Calvache Grau, Cap d’unitat de l’Àmbit de Ciutat i Sostenibilitat,
que actua com a Secretari de la Mesa.
Obert l’acte per la presidència es fa constar que en data 30 d’abril de 2019 la
mercantil CROS OBRES I SERVEIS SL, ha presentat la documentació requerida
per la Junta de Govern Local de data 9 d’abril de 2019, atès que va ser la mercantil
que havia presentat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu.
La Mesa de Contractació examina la documentació presentada, donant-la per
vàlida.
Per tot l’exposat, la Mesa de contractació proposa a l’òrgan de contractació
l’adopció del següent ACORD:

“1. En data 5 de març de 2019, per la Junta de Govern Local, s’acordà l’aprovació
de l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat
i tramitació ordinària, del Projecte de substitució de fusteria exterior a l’Escola
Josep Maria Ginesta, Fase 1, amb un valor estimat de 74.952,61 € i amb un preu
de contracte de 90.692,66 € (21% d’IVA inclòs). Publicant-ne la licitació en data
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14 de març de 2019 a la plataforma electrònica de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya i a la plataforma de contractació pública electrònica
VORTAL.
2. La Mesa de contractació, en data 4 d’abril de 2019, va procedir mitjançant la
plataforma electrònica de contractació pública VORTAL a l’obertura del sobre
únic, corresponent a la declaració responsable i a la documentació a valorar de
forma automàtica, procedint-ne a la seva valoració, aplicant els criteris
automàtics previst al PCAP, amb el resultat que consta a la corresponent acta, i
proposant a l’òrgan de contractació la classificació de les ofertes i el requeriment
de documentació a la mercantil que ha presentat l’oferta amb la millor relació
qualitat-preu.
3. En data 9 d’abril de 2019, per la Junta de Govern Local es va adoptar el següent
acord, que es transcriu únicament la part dispositiva, de requeriment documental
al licitador que ha presentat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, de
conformitat amb el que estableix l’article 159.4 f) de la LCSP:
<< Primer.- Classificar les ofertes per ordre decreixent d’acord amb la proposta efectuada per
la Mesa de contractació en sessió de data 4 d’abril de 2019, en la següent forma:
PLICA

NOM LICITADOR

2

CROS OBRES I SERVEIS SL

1

SERRALLLERIA MANSER SL

3

GOMINTEC SL

Proposta
econòmica
€
(sense iva)

Puntuació
proposta
econòmica

Proposta
millora
termini
garantia
(anys)

Puntuació
Millora
termini
garantia

Puntuació
total
obtinguda
de forma
automàtica

69.490,33

80

4

20

100

71.182,50

78,10

4

20

98,10

73.176,23

75,97

4

20

95,97

Segon.- Requerir a la mercantil CROS OBRES I SERVEIS SL, que ha presentat l’oferta amb la
millor relació qualitat-preu, per tal que en el termini de set dies hàbils, a comptar des del dia
següent al que s’ha rebut el requeriment, presentin la documentació següent:
a)

Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de l’Ajuntament de
Ripollet una garantia definitiva per import de 3.474,52 €, corresponent al 5% de l’import
d’adjudicació.

Tercer.- Advertir a la mercantil CROS OBRES I SERVEIS SL, que cas de no atendre aquest
requeriment dins el termini de 7 dies assenyalat, s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es
procedirà a exigir-li el 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i
d’acord amb la clàusula 32 del PCAP, sense perjudici d’allò establert a l’article 71.2 a) de la
LCSP.
Quart.- Notificar a la mercantil CROS OBRES I SERVEIS SL.>>
4. En data 30 d’abril de 2019, la mercantil CROS OBRES I SERVEIS S.L., ha
presentat la documentació requerida que ha estat incorporada a l’expedient.

5. Segons preveu la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, atenent a la quantia i característiques
de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la competència com a òrgan de
contractació, si bé aquesta ha estat delegada a la Junta de Govern Local,
s’ACORDA:
Primer.- Adjudicar a la mercantil CROS OBRES I SERVEIS SL, amb NIF
B66247891 el contracte d’obres consistent en l’execució del projecte d’obres de
substitució de fusteria exterior a l’Escola Josep Maria Ginesta, Fase 1, per un
import de 69.490,33 € més 14.592,97 € en concepte del 21% d’IVA, resultant
un preu de contracte de 84.083,30€ (21% IVA inclòs), amb subjecció a l’oferta
presentada i al Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la
licitació.
El termini d’execució de les obres és de set setmanes a comptar des de la data
de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
El termini de garantia es fixa en 5 anys a comptar des de la data de recepció de
les obres, d’acord amb la millora presentada.
Segon.- Aprovar la disposició de la despesa per l’adjudicació anteriorment
aprovada per un import de 84.083,30€, que s’imputarà a la aplicació
pressupostària 08.323.63204 “inversions escola Josep Maria Ginesta” del vigent
pressupost municipal.
Tercer.- Emplaçar al representant de l’empresa adjudicatària a la formalització
del contracte administratiu dins el termini de 15 dies hàbils següents a l’endemà
de la notificació del present acord.
Quart.- Notificar el present acord a l’adjudicatari i als restants licitadors, i donar
trasllat al departament de serveis econòmics.
Cinquè.- Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa,
podeu interposar els recursos següents:
- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu,
davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb arts. 123 i 124
de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no
podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui
resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci
administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data
d’interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. Terminis:


si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia
següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre
desestimat de forma presumpta;



si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Es dóna per finalitzat l’acte, del qual s’estén aquesta acta, que és signada pels
membres de la Mesa de contractació, del contingut de la qual, com a secretari,
dono fe.
Ripollet, a data de la signatura electrònica.
El President de la Mesa

José Maria Osuna López
Els vocals

Emiliano Mora Labrada

Neus Comas Pinto

Trinitat Martínez Farrés

El Secretari de la Mesa
Miquel Calvache Grau

Jordi Fortuny i Aguiló

