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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 20 de desembre de
2019 en ús de les facultats que li han estat delegades, adoptà l'acord següent:
"APROVACIÓ

DE L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE
L’ÀREA DE JOCS D’AIGUA AL PARC DE CORDELLES (151/2019/001)
La Junta de Govern Local en sessió de data 24 d’octubre de 2018 aprova inicialment el
projecte executiu per a la realització de l’obra ordinària de l’àrea de jocs d’aigua al parc de
Cordelles, amb un pressupost de licitació de 240.667,90 €, IVA inclòs i sotmetre’l a
informació pública. L'anunci d'informació pública del projecte esmentat ha estat insertat en el
BOP de Barcelona de data 15 de novembre de 2018, així com es va publicitar en la seu
electrònica del web municipal (e-tauler). No havent-se presentat al·legacions al projecte
esmentat, s’entén aprovat definitivament. En l’expedient consta el corresponent anunci al
respecte.
La Junta de Govern Local en sessió de data 19 de juliol de 2019 va aprovar l'expedient de
contractació de les obres esmentades, juntament amb el plec de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques. Alhora es convoca la corresponent licitació mitjançant
procediment obert simplificat previst en l'art. 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
En data 23 d’agost de 2019 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 vint dies naturals a comptar des del següent a la publicació de l'anunci de licitació
en el perfil de l'òrgan de contractació, de conformitat amb la previsió establerta en l'art. 159.3
de la LCSP i clàusula núm. 10 del PCAP que regeix aquest contracte, finalitzant aquest
termini el dia 12 de setembre.
Dins del període de presentació d'ofertes han presentat ofertes a través de la plataforma
VORTAL les següents empreses:
Ordre

Empresa

1

EQUIDESAGROUP, SL

2

GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, SL

La Mesa de contractació reunida en data 16 de setembre de 2019 va procedir, de conformitat
amb la previsió establerta en l’art. 159.4 de la Llei Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, a avaluar i classificar les ofertes presentades, fer la proposta
d’adjudicació a favor del candidat amb la millor puntuació i comprovar el compliment dels
requisits de capacitat, aptitud i solvència establerts en la clàusula 7a d’aquest PCAP, amb el
següent resultat total:
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Puntuació

1 EQUIDESAGROUP, SL

43,07 punts

2 GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, SL

75,00 punts

En conseqüència, la Mesa de contractació proposa l'adjudicació del contracte de les obres
de construcció de l’àrea de jocs d’aigua al parc de Cordelles, a favor de l’empresa
GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, SL (B.36.495.604) atès que ha obtingut la
màxima puntuació d'acord amb els criteris de puntuació establerts en el plec de clàusules
administratives que regeix el contracte, al obtenir una puntuació total de 75 punts.
Una vegada efectuada la proposta a l'òrgan de contractació, la Mesa

procedeix a comprovar en
el Registre oficial de licitadors i empreses classificades que l’empresa està degudament
constituïda, el signant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta, té la solvència
econòmica, financera i tècnica o, si escau, la classificació corresponent i no està incursa en
cap prohibició per contractar, o bé comprovar el compliment dels requisits de capacitat,
aptitud i solvència establerts en la clàusula 7a del PCAP.
Efectuades les comprovacions esmentades la secretària de la Mesa va requerir a l’empresa
que ha efectuat la millor oferta mitjançant comunicació electrònica de data 20 de setembre de
2019, per tal que aporti la documentació acreditativa de la seva de la seva solvència
econòmica i tècnica, acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la seguretat social i constitueixi la garantia definitiva, en el
termini de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament de la comunicació del requeriment.
Dins del termini atorgat a tal efecte, l’empresa GALITEC
TECNOLOGICOS, SL ha presentat la documentació requerida.

DESARROLLOS

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. 159.4 de la LCSP, el contracte per a
l’execució de les obres de construcció de l’àrea de jocs d’aigua al parc de Cordelles, a
l’empresa GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, SL (B.36.495.604), de
conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació de data 16 de setembre de 2019, amb
total subjecció al projecte aprovat per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 24
d’octubre de 2018, i al plec de clàusules administratives i tècniques, aprovats pel mateix
òrgan en data 19 de juliol de 2019, així com a la seva oferta econòmica i tècnica, per un
import total de dos-cents vint-i-cinc mil nou-cents cinquanta-set amb vuitanta-dos cèntims
(225.957,82 €), IVA inclòs.
L’empresa adjudicatària es compromet, segons la seva oferta, a un increment en el termini de
garantia dels elements en UN ANY més.
Segon. APROVAR els documents comptables que comporta aquesta contractació amb càrrec
a la partida pressupostària 3030-93300-60915-88101 d’acord amb el següent detall:
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920190013362

A/
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Tercer. ESTABLIR, de conformitat amb la previsió de l’art. 150 de la LCSP, l’ordre de
l’empresa licitadora que no ha resultat adjudicatària, d’acord amb la proposta de la Mesa de
contractació de data 16 de setembre de 2019:
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2. EQUIDESAGROUP, SL ......................... 43,07 punts
Quart. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa GALITEC DESARROLLOS
TECNOLOGICOS, SL i REQUERIR-la a l'objecte que formalitzi el contracte administratiu
dins del termini de quinze dies hàbils següents a aquell en què rebin la notificació de
l'adjudicació tots els licitadors.
Cinquè. NOTIFICAR aquest acord a l’altra empresa licitadora que no ha resultat
adjudicatària
EQUIDESAGROUP, SL i COMUNICAR aquest acord
al Servei
d’Urbanisme i a Patrimoni."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat per ordre i amb el
vist-i-plau del 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
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