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CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de setembre de 2019 , va adoptar, a
reserva de l’aprovació de l’acta, l’acord que transcrit literalment diu:
“4.1 Proposta d’adjudicació, si s’escau, del contracte d’obres “d’urbanització de l’Av. Catalunya, 1ª fase”, de

Sant Quintí de Mediona.

Atès que en data 24 de juliol de 2019, la Junta de Govern local, en sessió ordinària, va aprovar, entre d’altres,
l’expedient de contractació del les obres del “Projecte de urbanització de l’Av. Catalunya, 1era fase” de Sant
Quintí de Mediona i el Plec de clàusules administratives particulars, mitjançant procediment obert simplificat,
tramitació ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació, ja que cal
considerar a més del preu, el termini d’execució.
_
Atès que en la mateixa data es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que haurien de regir el contracte i es va autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a la partida
525/1531/609.01 del Pressupost vigent.
_
Atès que l’anunci de licitació es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil del
contractant en data 9 d’agost de 2019, atorgant als possibles licitadors el termini fins el 28 d’agost del mateix
per a la presentació de les seves proposicions.
_
Atès que conclòs el termini de licitació van resultar presentades les següents empreses:
Garcia Riera, S.L. de Vilaseca
Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U de Barcelona
Tecnologia de Firmes, S.A. de L’Hospitalet de Llobregat
Obres i Serveis Roig, S.A de Sant Vicenç dels Horts
Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. de Cornellà de Llobregat
I.Gorbax, S.L. (Balañà) de Vilafranca del Penedès

Atès que totes elles van ser admeses per presentar els documents exigits al plec de clàusules administratives
particulars tal com consta a l'acta d'obertura de sobre únic, expedida per la Secretària de la Mesa de
Contractació en data 4 de setembre de 2019.
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Núria Torrents Mata, Secretària-Interventora per delegació de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atès que finalitzada la valoració del criteris quantificables de forma automàtica la Mesa de Contractació decideix
proposar l’adjudicació a l’oferta econòmica que en el seu conjunt ha obtingut més puntuació, la presentada per
l’empresa Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U, requerint, prèviament, a la mateixa
perquè presenti la documentació administrativa, amb les següents dades:
Oferta econòmica: 98.853,91 euros
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Atès que data 5 de setembre de 2019, es requereix a l’empresa Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de
Aguas, S.A.U. perquè en el termini de 10 dies hàbils presenti la documentació justificativa d’estar al corrent de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social així com perquè dipositi a les oficines municipals la
garantia definitiva del 5% corresponent al preu d’adjudicació, per import de 4.942,70 euros.
Atès que en data 16 de setembre de 2019 l’empresa Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas,
S.A.U compleix amb el requeriment efectuat.
_
Atès que la competència per a l'adjudicació del contracte correspon, d’acord amb la Disposició Addicional 2ª de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, a l’Alcalde i Presidents de les Entitats Locals,
com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministra, de serveis, de concessió d’obres,
de concessió de serveis i contractes administratius especials, quan, entre d’altres, el seu valor estimat no superi
el 10 por cent dels recursos ordinaris del pressupost.
Atès que en el cas de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona aquesta competència ha estat delegada a la Junta
de Govern local, d’acord amb allò que estableix el Decret d’Alcaldia núm. 2019/76 de data 20 de juny de 2019.
A la vista de l'exposat, i d’acord amb allò que regulen els article 150, 151 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic,
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS
_
Primer.- Adjudicar el contracte d'obres “d’urbanització de l’Av. Catalunya, 1ª fase”, de Sant Quintí de Mediona a
l'empresa licitadora Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U, per ser la proposta més
avantatjosa en el seu conjunt.
Segon.- El preu del contracte és de 98.853,91 euros, més 20.759,32 euros en concepte d'IVA, amb un total de
119.613,23 euros.
Tercer.- Comprometre la despesa de 119.613,23 euros com a preu del contracte amb càrrec a la partida
525/1531/609.01 del Pressupost vigent.
Quart.- El termini de durada del contracte és de 8 setmanes, d’acord amb l’oferta efectuada per l’adjudicatari i
amb el plec de clàusules administratives particulars.
Cinquè.- Procedir a la formalització del contracte en el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà
de la recepció de la notificació de l’adjudicació, d’acord amb allò que regula la clàusula setzena del Plec de
clàusules administratives particulars.
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IVA:
20.759,32 euros
Total:
119.613,23 euros
Millores: Totes les de la licitació.

Sisè.- Facultar a l’Alcalde-president de la Corporació, en Pol Pagès i Pont per a la signatura del contracte d’obres
i qualsevulla documentació que sigui necessària per portar a terme els presents acords.
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I perquè així consti a l’expedient administratiu, lliuro el present certificat d’ordre i amb el vist-i-plau de l’Alcalde, a Sant
Quintí de Mediona, dinou de setembre de dos mil dinou.
La Secretària

Vist i Plau
L’Alcalde

Pol Pagès i Pont
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Setè.- Notificar la present adjudicació a l'adjudicatari i a la resta de licitadors, publicant-se així mateix en el perfil
del contractant de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en els termes previstos a
l'art. 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.”
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