Expedient: 000001/2021-COO
Procedència: Servei de contractació i compres

MARÍA JOSÉ LÓPEZ PALLARÉS, SECRETÀRIA GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE
MONTCADA I REIXAC, PROVÍNCIA DE BARCELONA,
C E R T I F I C O:
Que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en la sessió del dia 12 de juliol de
2021, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
TEXT DE L’ACORD
3.6. SERVEI DE CONTRACTACIÓ I COMPRES. APROVACIÓ ADJUDICACIÓ
CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT
DE LA VORERA DE LA RIERA DE SANT CUGAT AL POLÍGON INDUSTRIAL DE LA
FERRERIA (1/2021-COO)
Vist l’expedient ordinari de contractació núm. 1/2021-COO, que té per objecte
l’execució de les obres de millora de l’accessibilitat de la vorera de la riera de Sant
Cugat al polígon industrial de la Ferreria;
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 29 d’abril de 2021, va aprovar
l’expedient de contractació i va disposar l’obertura del procediment d’adjudicació;
Atès que la licitació s’ha tramitat de forma electrònica i pel procediment obert
simplificat previst a l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic;
Atès que han estat presentades catorze ofertes;
Atès que, conformitat amb l’acta de la Mesa de Contractació del dia 10 de juny de
2021, valorades les ofertes, ha obtingut la millor puntuació la UTE CONSPAISERVIAL;
Atès que aquesta empresa, dins el termini concedit, ni ha constituït la garantia
definitiva, ni ha presentat la documentació acreditativa requerida;
Atès que, conformitat amb l’article 150.2 LCSP, si l’empresa licitadora que ha
presentat la millor oferta no presenta la documentació requerida o no constitueix la
garantia definitiva que sigui procedent, s’entén que ha retirat la seva oferta i s’ha de
procedir a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què
hagin quedat classificades les ofertes;
Atès que s’ha comprovat que l’empresa que ha presentat la segona millor oferta,
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL, compleix els requeriments dels plecs aprovats,
reuneix els requisits d’aptitud exigits per contractar i ha constituït la garantia definitiva;
Vist l’informe emès pel servei de contractació i compres,
Vista la proposta presentada.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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PRIMER. Declarar vàlid l’acte de la licitació de l’expedient 1/2021-COO, amb l’exclusió
de l’empresa millor classificada, la UTE CONSPAI-SERVIAL, perquè, de conformitat
amb l’article 150.2 LCSP, s’entén que ha retirat la seva oferta.
SEGON. Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, SL el contracte que
té per objecte l’execució de les obres de millora de l’accessibilitat de la vorera de la
riera de Sant Cugat al polígon industrial de la Ferreria, pel preu de 429.725,00 euros,
més 90.242,25 euros en concepte d’IVA; i d’acord amb la resta de millores ofertades:
tres anys de manteniment de la zona verda, una reducció del termini d’execució de les
obres de quatre setmanes, un increment del termini de garantia de 30 mesos i el
compliment del criteri social previst en el plec de condicions.
TERCER. Aprovar el document comptable corresponent, inclòs a la llista annexa amb
referència núm. 12021001398.
QUART. Publicar aquest acord en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de
Montcada i Reixac, i notificar-lo a les empreses licitadores.
Perquè així consti, i amb la reserva a què es refereix l’article 206 del Reial Decret
2568/86 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, lliuro aquesta certificació, d’ordre i
amb el vist-i-plau de la Sra. Alcaldessa, en la data que figura al peu de la meva
signatura.
Signat a Montcada i Reixac.
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Vist i plau
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