Decret alcaldia
Exp. X2021001535
Aprovació de l’adjudicació del contracte del subministrament de materials de
construcció, ferreteria, lampisteria, electricitat i pintura pel manteniment dels
equipaments municipals i la via pública de Matadepera ( Lots 2, 3 i 4)
ANTECEDENTS
I.- Per Decret d’alcaldia núm. 227, de data 02.03.2021, es va incoar l’expedient
administratiu per a la contractació de les prestacions de referència demanant els
informes preceptius, així com la redacció del plec de clàusules administratives
particulars i la resta de la documentació complementària que s’escaigués.
II.- Per Decret d’alcaldia núm. 269, de data 09.03.2021 es va aprovar l’expedient de
contractació del subministrament de materials de construcció, ferreteria, lampisteria,
electricitat i pintura pel manteniment dels equipaments municipals i la via pública de
Matadepera, així com el plec de clàusules administratives particulars i demés
documentació que obra a l’expedient. Aquest expedient es tramita de forma ordinària,
està subjecte a regulació harmonitzada i és susceptible de recurs especial, i es porta
a terme mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant diversos criteris
d’adjudicació.
III.- En data 12.03.2021 es va publicar la convocatòria de la licitació en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de Matadepera.
IV.- D’acord amb el certificat d’ofertes presentades que obra a l’expedient varen
presentar oferta telemàtica a través de la plataforma de contractació pública les
següents empreses licitadores que són:



Lot 1 “Material de construcció i eines”. No es va presentar cap licitador.
Lot 2 “ Material de ferreteria i eines”. Es varen presentar 7 licitadors, que són:

-

FERRETERIA PROFESIONAL INDUSTRIAL SCCL amb NIF F66437914
JORGE FERNANDO FERNANDEZ RODINO amb NIF X4148221X
BLINKER ESPAÑA SAU amb NIF A03813474
COMERCIAL FONTGAS SLU amb NIF B58255787
IBERGESTIÓN CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA amb NIF A50308055
MARIA DEL MAR FERNANDEZ LLOBET amb NIF 45.464.100T
AUBERT SA amb NIF A58785593



Lot 3 “ Materials de lampisteria i eines”. Es varen presentar dos licitadors que són:

-

COMERCIAL FONTGAS SLU amb NIF B58255787
BOVER GUTIÈRREZ SL amb NIF B60443298



Lot 4 “ Materials d’electricitat i eines”. Es varen presentar dos licitadors, que són:

Document signat electrònicament

-

LA ELÉCTRICA DE TERRASSA SA amb NIF A08243081
BOVER GUTIÈRREZ SL amb NIF B60443298



Lot 5 “ Material de pintures i eines”. Es varen presentar cinc licitadors, que són:

-

PLATA HERMANOS 94,SL amb NIF B60735859
DROGAS Y PINTURAS LA MODERNA SA amb NIF A08123010
OLLER COMERCIAL DE PINTURES DEL VALLÉS SAL amb NIF B60734068
JORGE FERNANDO FERNANDEZ RODINO amb NIF X4148221X
IBERGESTIÓN CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA amb NIF A50308055
V.- En data 14.04.2021 es va reunir la Mesa de contractació per procedir a l’obertura
dels sobres A “Documentació administrativa”.
VI.- En data 20.05.2021 es va reunir la Mesa de contractació per tal d’examinar la
documentació administrativa esmenada per les empreses i va acordar acceptar als
següents licitadors que havien esmenat correctament la documentació administrativa:
-

FERRETERIA PROFESIONAL INDUSTRIAL SCCL amb NIF F6643791
MARIA DEL MAR FERNANDEZ LLOBET amb NIF 45.464.100T
DROGAS Y PINTURAS LA MODERNA SA amb NIF A08123010
COMERCIAL FONTGAS SLU amb NIF B58255787

En el mateix acte es varen demanar aclariments de la documentació administrativa a
les següents empreses:
- IBERGESTIÓN CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA amb NIF
A50308055
- LA ELÉCTRICA DE TERRASSA SA amb NIF A08243081
VII.- La Mesa de contractació es va reunir en data 22.06.2021 per tal d’examinar i
avaluar els aclariments de la documentació administrativa aportats per les empreses
requerides i va acordar acceptar als següents licitadors:



IBERGETSIÓN CONSTRUICCIONES Y OBRAS SA
LA ELECTRICA DE TERRASSA SA

Tot seguit i en el mateix acte la Mesa va procedir a l’obertura dels sobres B
“Documentació econòmica i tècnica ” amb el resultat següent:
LOT 1 “Material de construcció i
eines”

Resposta urgència (h)

% Baixa no
estàndard

% Baixa Annex I

Resposta urgència (h)

% Baixa no
estàndard

% Baixa Annex I

No s’ha presentat cap empresa a la
licitació

LOT 2 “Material de ferreteria i eines”

Document signat electrònicament

FERRETERIA
PROFESIONAL
INDUSTRIAL, SCCL (F66437914)

4

25%

25%

JORGE FERNANDO FERNANDEZ
RODINO (X4148221X)

2

25%

25%

MARIA DEL MAR FERNANDEZ
LLOBET (45464100T)

4

10%

10%

IBERGESTION
CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA
(A50308055)

2

21%

15%

PPT

30%

10%

PPT

20%

33%

--

2%

--

Resposta urgència (h)

% Baixa no
estàndard

% Baixa Annex I

2

22%

10%

--

2%

--

Resposta urgència (h)

% Baixa no
estàndard

% Baixa Annex I

2

22%

10%

LA ELECTRICA DE TERRASSA SA
(A08243081)

L’establert el PPTP

--

--

LOT 5 “Material de pintures i eines”

Resposta urgència (h)

% Baixa no
estàndard

% Baixa Annex I

2

44%

25%

2

40%

10%

2

25%

25%

BLINKER
ESPAÑA,
(A03813474)

S.A.U.

A58785593 (A58785593)
COMERCIAL FONTGAS SLU
(B58255787)

LOT 3 “Material de lampisteria i
eines”
BOVER
GUTIÉRREZ,
(B60443298)

S.L.

COMERCIAL FONTGAS SLU
(B58255787)

LOT 4 “Material d’electricitat i eines”
BOVER
GUTIÉRREZ,
(B60443298)

Plata
Hermanos
(B60735859)

94,

DROGAS
Y
PINTURAS
MODERNA SA (A08123010)

S.L.

S.L.

LA

JORGE FERNANDO FERNANDEZ
RODINO (X4148221X)

Document signat electrònicament

Oller Comercial de Pintures del
Vallès, S.L. (B60734068)

2

51%

25%

IBERGESTION
CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA
(A50308055)

2

21%

15%

La Mesa, una vegada valorades les ofertes va acordar excloure de la licitació a les
empreses LA ELECTRICA DE TERRASSA SA i COMERCIAL FONTGAS SLU ja que
d’acord amb l’establert a l’article 84 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions
públiques les va considerar errònies atès que varien substancialment del model
d’oferta econòmica i tècnica establert a l’annex II del plec de clàusules administratives
particulars, sent impossible avaluar-les.
En data 25.06.2021 la tècnica municipal adscrita a l’àrea de contractació va emetre
l’informe de valoració de les ofertes presentades pels licitadors admesos en el que
després d’aplicar els criteris d’adjudicació establerts en els plecs de clàusules
administratives particulars les empreses varen obtenir la següent puntuació:
Lot 1. Materials de construcció:
Desert
Lot 2. Materials de ferreteria:
LOT 2

PUNTS

POSICIÓ

JORGE FERNANDO FERNANDEZ RODINO (X4148221X)

88,94

1

IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA (A50308055)

77,36

2

FERRETERIA PROFESIONAL INDUSTRIAL, SCCL (F66437914)

58,94

3

A58785593 (A58785593)

45,00

4

BLINKER ESPAÑA, S.A.U. (A03813474)

37,58

5

MARIA DEL MAR FERNANDEZ LLOBET (45464100T)

32,58

6

Lot 3. Materials de lampisteria:
LOT 3
BOVER GUTIÉRREZ, S.L. (B60443298)

PUNTS
81,40

POSICIÓ
1

Lot 4. Materials d’electricitat:
LOT 4

Document signat electrònicament

PUNTS

POSICIÓ

81,40

1

PUNTS

POSICIÓ

Oller Comercial de Pintures del Vallès, S.L. (B60734068)

100,00

1

Plata Hermanos 94, S.L. (B60735859)

95,88

2

JORGE FERNANDO FERNANDEZ RODINO (X4148221X)

84,71

3

DROGAS Y PINTURAS LA MODERNA SA (A08123010)

78,53

4

IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA (A50308055)

72,35

5

BOVER GUTIÉRREZ, S.L. (B60443298)

Lot 5. Materials de pintures:
LOT 5

VII.- La Mesa es va reunir en data 07.07.2021 i va assumir l’informe emès per la
tècnica municipal adscrita a l’àrea de contractació proposant com adjudicatàries de
cada lot a les empreses:
LOT 2

JORGE FERNANDO FERNANDEZ RODINO (X4148221X)

LOT 3

BOVER GUTIÉRREZ, S.L. (B60443298)

LOT 4

BOVER GUTIÉRREZ, S.L. (B60443298)

LOT 5

OLLER COMERCIAL DE PINTURES DEL VALLÈS, S.L. (B60734068)

Així mateix, va declarar desert el Lot 1 “Materials de construcció i eines” atès que no
s’ha presentat cap licitador.
Tot seguit va requerir a les empreses proposades com adjudicatàries perquè
aportessin, d’acord amb el què disposa l’article 150.2 de la LCSP, en el termini de 10
dies hàbils comptats des de el dia següent a la recepció del requeriment, la
documentació acreditativa de les circumstàncies a les que es refereix l’article 140.1.a),
b) i c) d’aquesta Llei i d’haver constituït la garantia definitiva.
Totes les empreses varen presentar la documentació administrativa juntament amb la
garantia definitiva dins de termini.
VIII.- La Mesa de contractació es va reunir en data 17.09.2021 i va acordar, entre
d’altres, requerir a als següents licitadors per tal que aportessin la següent
documentació per tal d’aclarir la documentació administrativa aportada anteriorment:
1.- Lot 2 “Material de ferreteria i eines”: JORGE FERNANDO FERNÁNDEZ RODINO
amb DNI X4148221X
-

Aportar factures acreditatives de la solvència econòmica i financera referents a
l’any 2018 que sumin un import de: 26.067,77 €

Document signat electrònicament

2.- Lot 3 “Material de lampisteria i eines”: BOBER GUTIERREZ SL amb NIF
B60443298
-

Aportar relació dels principals subministraments realitzats en els últims tres
anys d’igual o similar naturalesa que el que constitueix l’objecte del contracte,
que inclogui objecte, import, dates i el destinatari públic o privat signada pel
representant del contracte que sumin en un dels anys un import mínim de
28.892,36 €.
Si els subministraments s’han realitzat per entitats del sector públic cal aportar
certificats expedits o visats per l’òrgan competent.
Quan els subministraments s’hagin dut a terme per entitats del sector privat
serà suficient una declaració signada pel representant legal de l’empresa
licitadora.

3.- Lot 4 “Material d’electricitat i eines”: BOBER GUTIERREZ SL amb NIF B60443298
-

Aportar relació dels principals subministraments realitzats en els últims tres
anys d’igual o similar naturalesa que el que constitueix l’objecte del contracte,
que inclogui objecte, import, dates i el destinatari públic o privat signada pel
representant del contracte que sumin en un dels anys un import mínim de
29.096,28 €.
Si els subministraments s’han realitzat per entitats del sector públic cal aportar
certificats expedits o visats per l’òrgan competent.
Quan els subministraments s’hagin dut a terme per entitats del sector privat
serà suficient una declaració signada pel representant legal de l’empresa
licitadora.

IX.- En data 28.09.2021 amb núm. de registre general d’entrada de l’Ajuntament
E2021010018 l’empresa BOVER GUTIÉRREZ SL va entrar dins de termini la
documentació requerida.
En data 29.09.2021 amb registre general d’entrada de l’Ajuntament E2021010036
JORGE FERNANDO FERNANDEZ RODINO va entrar la documentació requerida dins
de termini.
X.- En data 07.10.2021 es va reunir la Mesa de contractació i una vegada examinada
la documentació aportada pels licitadors requerits va proposar com adjudicataris del
contracte a:
Lot 2 “Material de ferreteria i eines”: JORGE FERNANDO FERNANDEZ RODINO amb
NIF X4148221X
Lot 3 “Material de lampisteria i eines”: BOVER GUTIERREZ SL amb NIF B60443298
Document signat electrònicament

Lot 4 “Material d’electricitat i eines” : BOVER GUTIERREZ SL amb NIF B60443298
XI.- Els licitadors esmentats proposats com adjudicataris dels lots 2, 3 i 4 es troben al
corrent de les seves obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Tresoreria de la
Seguretat Social, d’acord amb els certificats que consten a l’expedient.
XII.- El termini de durada d’aquest contracte és d’un any a comptar des de l’endemà de
la seva formalització prorrogable d’any en any fins un màxim de 4 anys.
XIII.- La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació per import de 96.865 €
IVA inclòs es va imputar amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

APLICACIÓ (any natural)

Subministrament material
conservació instal·lacions
esportives
Subministrament material
conservació camp de golf
Subministrament material
conservació escoles
Senyalització
Reparació, manteniment i
conservació vies públiques
Subministrament punts de llum,
material elèctric
Subministrament d'utillatge,
maquinària i altres
subministraments
Reparació, manteniment i
instal·lacions
Calderes habitatges municipals

Document signat electrònicament

2 Materials 3 Materials 4 Materials
de
de
de
ferreteria i lampisteria i electricitat i
eines
eines
eines

TOTAL

05 342 221 19

2.920,00 € 18.200,00 €

3.100,00 €

24.220,00 €

05 342 212 39

2.850,00 €

3.210,00 €

1.100,00 €

7.160,00 €

09 323 221 19

1.900,00 €

5.000,00 €

3.650,00 €

10.550,00 €

13 133 221 17

670,00 €

- €

- €

670,00 €

13 1532 2100

1.350,00 €

610,00 €

- €

1.960,00 €

13 450 212 38

2.000,00 €

- € 22.500,00 €

24.500,00 €

13 450 221 19

17.350,00 €

2.225,00 €

2.180,00 €

21.755,00 €

15 1522 212 30

1.000,00 €

2.050,00 €

1.000,00 €

4.050,00 €

15 1522 633 02

- €

2.000,00 €

- €

2.000,00 €
96.865,00 €

APLICACIÓ PRESSUPOST 2021 (juliol - desembre)

Subministrament material
conservació instal·lacions
esportives
Subministrament material
conservació camp de golf
Subministrament material
conservació escoles
Senyalització
Reparació, manteniment i
conservació vies públiques
Subministrament punts de llum,
material elèctric
Subministrament d'utillatge,
maquinària i altres
subministraments
Reparació, manteniment i
instal·lacions
Calderes habitatges municipals

TOTAL

05 342 221 19

1.460,00 €

9.100,00 €

1.550,00 €

12.110,00 €

05 342 212 39

1.425,00 €

1.605,00 €

550,00 €

3.580,00 €

09 323 221 19

950,00 €

2.500,00 €

1.825,00 €

5.275,00 €

13 133 221 17

335,00 €

- €

- €

335,00 €

13 1532 2100

675,00 €

305,00 €

- €

980,00 €

13 450 212 38

1.000,00 €

- € 11.250,00 €

12.250,00 €

13 450 221 19

8.675,00 €

1.112,50 €

1.090,00 €

10.877,50 €

15 1522 212 30

500,00 €

1.025,00 €

500,00 €

2.025,00 €

15 1522 633 02

- €

1.000,00 €

- €

1.000,00 €
48.432,50 €

APLICACIÓ PRESSUPOST 2022 (gener - juny)

Subministrament material
conservació instal·lacions
esportives
Subministrament material
conservació camp de golf
Subministrament material
conservació escoles
Senyalització
Reparació, manteniment i
conservació vies públiques
Subministrament punts de llum,
material elèctric
Subministrament d'utillatge,
maquinària i altres
subministraments
Reparació, manteniment i
instal·lacions
Calderes habitatges municipals

2 Materials 3 Materials 4 Materials
de
de
de
ferreteria i lampisteria i electricitat i
eines
eines
eines

2 Materials 3 Materials 4 Materials
de
de
de
ferreteria i lampisteria i electricitat i
eines
eines
eines

TOTAL

05 342 221 19

1.460,00 €

9.100,00 €

1.550,00 €

12.110,00 €

05 342 212 39

1.425,00 €

1.605,00 €

550,00 €

3.580,00 €

09 323 221 19

950,00 €

2.500,00 €

1.825,00 €

5.275,00 €

13 133 221 17

335,00 €

- €

- €

335,00 €

13 1532 2100

675,00 €

305,00 €

- €

980,00 €

13 450 212 38

1.000,00 €

- € 11.250,00 €

12.250,00 €

13 450 221 19

8.675,00 €

1.112,50 €

1.090,00 €

10.877,50 €

15 1522 212 30

500,00 €

1.025,00 €

500,00 €

2.025,00 €

15 1522 633 02

- €

1.000,00 €

- €

1.000,00 €
48.432,50 €

La despesa corresponent restava condicionada a la condició suspensiva que per
l’esmentada despesa existís consignació pressupostària adequada i suficient en el
pressupost corresponent a l’any 2022.

Document signat electrònicament

XIV.- Cal reajustar comptablement les consignacions pressupostàries de la despesa
aprovada per Decret d’alcaldia núm. 269, de data 09.03.2021, per tal d’adequar-les a
les anualitats, de conformitat amb el detall següent:

REAJUST APLICACIÓ PRESSUPOST 2021

Subministrament material
conservació instal·lacions
esportives
Subministrament material
conservació camp de golf
Subministrament material
conservació escoles
Senyalització
Reparació, manteniment i
conservació vies públiques
Subministrament punts de llum,
material elèctric
Subministrament d'utillatge,
maquinària i altres
subministraments
Reparació, manteniment i
instal·lacions
Calderes habitatges municipals

Document signat electrònicament

TOTAL

05 342 221 19

-

973,00 € - 6.067,00 € - 1.033,00 € -

8.073,00 €

05 342 212 39

-

950,00 € - 1.070,00 € -

367,00 € -

2.387,00 €

09 323 221 19

-

633,00 € - 1.667,00 € - 1.217,00 € -

3.517,00 €

13 133 221 17

-

223,00 €

13 1532 2100

-

450,00 € -

13 450 212 38

-

667,00 €

13 450 221 19

- 5.783,00 € -

15 1522 212 30 15 1522 633 02

REAJUST APLICACIÓ PRESSUPOST 2022

Subministrament material
conservació instal·lacions
esportives
Subministrament material
conservació camp de golf
Subministrament material
conservació escoles
Senyalització
Reparació, manteniment i
conservació vies públiques
Subministrament punts de llum,
material elèctric
Subministrament d'utillatge,
maquinària i altres
subministraments
Reparació, manteniment i
instal·lacions
Calderes habitatges municipals

2 Materials 3 Materials 4 Materials
de
de
de
ferreteria i lampisteria i electricitat i
eines
eines
eines

333,00 € - € -

- €

- € -

223,00 €

203,00 €

- € -

653,00 €

- € - 7.500,00 € -

8.167,00 €

741,50 € -

727,00 € -

7.251,50 €

683,00 € -

333,00 € -

1.349,00 €

- € -

667,00 €
32.287,50 €

667,00 €

2 Materials 3 Materials 4 Materials
de
de
de
ferreteria i lampisteria i electricitat i
eines
eines
eines

TOTAL

05 342 221 19

973,00 €

6.067,00 €

1.033,00 €

8.073,00 €

05 342 212 39

950,00 €

1.070,00 €

367,00 €

2.387,00 €

09 323 221 19

633,00 €

1.667,00 €

1.217,00 €

3.517,00 €

13 133 221 17

223,00 €

- €

- €

223,00 €

13 1532 2100

450,00 €

203,00 €

- €

653,00 €

13 450 212 38

667,00 €

- €

7.500,00 €

8.167,00 €

13 450 221 19

5.783,00 €

741,50 €

727,00 €

7.251,50 €

15 1522 212 30

333,00 €

683,00 €

333,00 €

1.349,00 €

15 1522 633 02

- €

667,00 €

- €

667,00 €
32.287,50 €

XV.- Conseqüentment, la despesa corresponent a l’adjudicació que es proposa, per un
import de 96.865 € IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries:

APLICACIÓ PRESSUPOST 2021 (novembre desembre)
Subministrament material
conservació instal·lacions
esportives
Subministrament material
conservació camp de golf
Subministrament material
conservació escoles
Senyalització
Reparació, manteniment i
conservació vies públiques
Subministrament punts de llum,
material elèctric
Subministrament d'utillatge,
maquinària i altres
subministraments
Reparació, manteniment i
instal·lacions
Calderes habitatges municipals

Document signat electrònicament

TOTAL

05 342 221 19

487,00 €

3.033,00 €

517,00 €

4.037,00 €

05 342 212 39

475,00 €

535,00 €

183,00 €

1.193,00 €

09 323 221 19

317,00 €

833,00 €

608,00 €

1.758,00 €

13 133 221 17

112,00 €

- €

- €

112,00 €

13 1532 2100

225,00 €

102,00 €

- €

327,00 €

13 450 212 38

333,00 €

- €

3.750,00 €

4.083,00 €

13 450 221 19

2.892,00 €

371,00 €

363,00 €

3.626,00 €

15 1522 212 30

167,00 €

342,00 €

167,00 €

676,00 €

15 1522 633 02

- €

333,00 €

- €

333,00 €
16.145,00 €

APLICACIÓ PRESSUPOST 2022 (gener - octubre)

Subministrament material
conservació instal·lacions
esportives
Subministrament material
conservació camp de golf
Subministrament material
conservació escoles
Senyalització
Reparació, manteniment i
conservació vies públiques
Subministrament punts de llum,
material elèctric
Subministrament d'utillatge,
maquinària i altres
subministraments
Reparació, manteniment i
instal·lacions
Calderes habitatges municipals

2 Materials 3 Materials 4 Materials
de
de
de
ferreteria i lampisteria i electricitat i
eines
eines
eines

2 Materials 3 Materials 4 Materials
de
de
de
ferreteria i lampisteria i electricitat i
eines
eines
eines

TOTAL

2.583,00 €

20.183,00 €

2.675,00 €

917,00 €

5.967,00 €

1.583,00 €

4.167,00 €

3.042,00 €

8.792,00 €

13 133 221 17

558,00 €

- €

- €

558,00 €

13 1532 2100

1.125,00 €

508,00 €

- €

1.633,00 €

13 450 212 38

1.667,00 €

- € 18.750,00 €

20.417,00 €

13 450 221 19

14.458,00 €

1.854,00 €

1.817,00 €

18.129,00 €

15 1522 212 30

833,00 €

1.708,00 €

833,00 €

3.374,00 €

15 1522 633 02

- €

1.667,00 €

- €

1.667,00 €
80.720,00 €

05 342 221 19

2.433,00 € 15.167,00 €

05 342 212 39

2.375,00 €

09 323 221 19

Vist l´informe de fiscalització emès per la Interventora Municipal en data 13/10/2021.
D’acord amb la Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva de
l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar aquest contracte.
FONAMENTS DE DRET
Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, concretament l’article 159 i concordants.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques
Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya
Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
El plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquest contracte aprovat
per decret d’alcaldia núm. 269, de data 09.03.2021.
D’acord amb la clàusula 1.15) del PCAP les ofertes admeses en aquest procés de
licitació no són anormalment baixes.
Disposició addicional segona, punt 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic, d’acord amb la qual correspon a l’alcalde de l’Ajuntament
la competència com a òrgan de contractació respecte als contractes de
subministrament, quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris
del pressupost, ni en qualsevol cas la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat ,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada.
En virtut de les facultats que m’han estat conferides,
RESOLC:
Primer.- EXCLOURE, d’acord amb l’acordat per la Mesa de contractació de data
22.06.2021, a les empreses LA ELECTRICA DE TERRASSA SA amb NIFA08243081
(Lot 4) i a COMERCIAL FONTGAS SLU amb NIF B58255787 (lots 2 i 3) atès que la
proposta econòmica i tècnica presentada per aquestes empreses varia
substancialment del model establert a l’annex II del plec de clàusules administratives
particulars, sent impossible avaluar-les.
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Segon.- ADJUDICAR de conformitat amb la proposta de la Mesa celebrada en data
07.10.2021, el contracte de subministrament de materials de construcció, ferreteria,
lampisteria, electricitat i pintura pel manteniment dels equipaments municipals i la via
pública de Matadepera, lots 2 “Material de ferreteria i eines”, lot 3 “Material de
lampisteria i eines” i lot 4 “Material d’electricitat i eines” a les següents empreses
d’acord amb la proposta econòmica i tècnica presentada per cadascuna d’elles:
Lot 2 “Material de ferreteria i eines”: JORGE FERNANDO FERNANDEZ RODINO amb
NIF X4148221X
Lot 3 “Material de lampisteria i eines”: BOVER GUTIERREZ SL amb NIF B60443298
Lot 4 “Material d’electricitat i eines” : BOVER GUTIERREZ SL amb NIF B60443298
D’acord amb la Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic aquesta adjudicació quedarà sotmesa a la condició
suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar aquest
contracte.
Tercer.- AJUSTAR comptablement la consignació pressupostaria de la despesa
aprovada pel Decret d’alcaldia núm. 269, de data 09.03.2021, per adequar-la a les
anualitats, de conformitat amb el detall següent:

REAJUST APLICACIÓ PRESSUPOST 2021

Subministrament material
conservació instal·lacions
esportives
Subministrament material
conservació camp de golf
Subministrament material
conservació escoles
Senyalització
Reparació, manteniment i
conservació vies públiques
Subministrament punts de llum,
material elèctric
Subministrament d'utillatge,
maquinària i altres
subministraments
Reparació, manteniment i
instal·lacions
Calderes habitatges municipals
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2 Materials 3 Materials 4 Materials
de
de
de
ferreteria i lampisteria i electricitat i
eines
eines
eines

TOTAL

05 342 221 19

-

973,00 € - 6.067,00 € - 1.033,00 € -

8.073,00 €

05 342 212 39

-

950,00 € - 1.070,00 € -

367,00 € -

2.387,00 €

09 323 221 19

-

633,00 € - 1.667,00 € - 1.217,00 € -

3.517,00 €

13 133 221 17

-

223,00 €

13 1532 2100

-

450,00 € -

13 450 212 38

-

667,00 €

13 450 221 19

- 5.783,00 € -

15 1522 212 30 15 1522 633 02

333,00 € - € -

- €

- € -

223,00 €

203,00 €

- € -

653,00 €

- € - 7.500,00 € -

8.167,00 €

741,50 € -

727,00 € -

7.251,50 €

683,00 € -

333,00 € -

1.349,00 €

- € -

667,00 €
32.287,50 €

667,00 €

REAJUST APLICACIÓ PRESSUPOST 2022

Subministrament material
conservació instal·lacions
esportives
Subministrament material
conservació camp de golf
Subministrament material
conservació escoles
Senyalització
Reparació, manteniment i
conservació vies públiques
Subministrament punts de llum,
material elèctric
Subministrament d'utillatge,
maquinària i altres
subministraments
Reparació, manteniment i
instal·lacions
Calderes habitatges municipals

2 Materials 3 Materials 4 Materials
de
de
de
ferreteria i lampisteria i electricitat i
eines
eines
eines

TOTAL

05 342 221 19

973,00 €

6.067,00 €

1.033,00 €

8.073,00 €

05 342 212 39

950,00 €

1.070,00 €

367,00 €

2.387,00 €

09 323 221 19

633,00 €

1.667,00 €

1.217,00 €

3.517,00 €

13 133 221 17

223,00 €

- €

- €

223,00 €

13 1532 2100

450,00 €

203,00 €

- €

653,00 €

13 450 212 38

667,00 €

- €

7.500,00 €

8.167,00 €

13 450 221 19

5.783,00 €

741,50 €

727,00 €

7.251,50 €

15 1522 212 30

333,00 €

683,00 €

333,00 €

1.349,00 €

15 1522 633 02

- €

667,00 €

- €

667,00 €
32.287,50 €

Quart.- DISPOSAR la despesa derivada d’aquesta contractació de 96.865 € IVA
inclòs, la qual es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

APLICACIÓ PRESSUPOST 2021 (novembre desembre)
Subministrament material
conservació instal·lacions
esportives
Subministrament material
conservació camp de golf
Subministrament material
conservació escoles
Senyalització
Reparació, manteniment i
conservació vies públiques
Subministrament punts de llum,
material elèctric
Subministrament d'utillatge,
maquinària i altres
subministraments
Reparació, manteniment i
instal·lacions
Calderes habitatges municipals
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2 Materials 3 Materials 4 Materials
de
de
de
ferreteria i lampisteria i electricitat i
eines
eines
eines

TOTAL

05 342 221 19

487,00 €

3.033,00 €

517,00 €

4.037,00 €

05 342 212 39

475,00 €

535,00 €

183,00 €

1.193,00 €

09 323 221 19

317,00 €

833,00 €

608,00 €

1.758,00 €

13 133 221 17

112,00 €

- €

- €

112,00 €

13 1532 2100

225,00 €

102,00 €

- €

327,00 €

13 450 212 38

333,00 €

- €

3.750,00 €

4.083,00 €

13 450 221 19

2.892,00 €

371,00 €

363,00 €

3.626,00 €

15 1522 212 30

167,00 €

342,00 €

167,00 €

676,00 €

15 1522 633 02

- €

333,00 €

- €

333,00 €
16.145,00 €

APLICACIÓ PRESSUPOST 2022 (gener - octubre)

Subministrament material
conservació instal·lacions
esportives
Subministrament material
conservació camp de golf
Subministrament material
conservació escoles
Senyalització
Reparació, manteniment i
conservació vies públiques
Subministrament punts de llum,
material elèctric
Subministrament d'utillatge,
maquinària i altres
subministraments
Reparació, manteniment i
instal·lacions
Calderes habitatges municipals

2 Materials 3 Materials 4 Materials
de
de
de
ferreteria i lampisteria i electricitat i
eines
eines
eines

TOTAL

2.583,00 €

20.183,00 €

2.675,00 €

917,00 €

5.967,00 €

1.583,00 €

4.167,00 €

3.042,00 €

8.792,00 €

13 133 221 17

558,00 €

- €

- €

558,00 €

13 1532 2100

1.125,00 €

508,00 €

- €

1.633,00 €

13 450 212 38

1.667,00 €

- € 18.750,00 €

20.417,00 €

13 450 221 19

14.458,00 €

1.854,00 €

1.817,00 €

18.129,00 €

15 1522 212 30

833,00 €

1.708,00 €

833,00 €

3.374,00 €

15 1522 633 02

- €

1.667,00 €

- €

1.667,00 €
80.720,00 €

05 342 221 19

2.433,00 € 15.167,00 €

05 342 212 39

2.375,00 €

09 323 221 19

Cinquè.- ESTABLIR l’ordre d’empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries,
de conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació, d’acord amb el detall
següent:
Lot 2. Material de ferreteria i eines:
LOT 2

PUNTS

POSICIÓ

IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA (A50308055)

77,36

2

FERRETERIA PROFESIONAL INDUSTRIAL, SCCL (F66437914)

58,94

3

A58785593 (A58785593)

45,00

4

BLINKER ESPAÑA, S.A.U. (A03813474)

37,58

5

MARIA DEL MAR FERNANDEZ LLOBET (45464100T)

32,58

6

L’empresa COMERCIAL FONTGAS SLU va resultar exclosa pels motius esmentats
més amunt.
Lot 3. Material de lampisteria i eines:
Es varen presentar dues empreses:
COMERCIAL FONTGAS SLU la qual va resultar exclosa pels motius esmentats més
amunt.
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BOVER GUTIERREZ SL que ha quedat adjudicatària d’aquest lot.
Lot 4. Material d’electricitat i eines:
Es varen presentar dues empreses:
LA ELECTRICA DE TERRASSA SA va resultar exclosa pels motius esmentats més
amunt.
BOVER GUTIERREZ SL que ha quedat adjudicatària d’aquest lot.
Sisè.- COMUNICAR a les empreses adjudicatàries que, hauran formalitzar el
contracte corresponent a cadascun dels lots, en el termini dels 5 dies hàbils següents
a la rebuda del requeriment, una vegada hagi transcorregut el termini de 15 dies
hàbils des de la remissió de la notificació d’adjudicació als licitadors.
Setè.- NOTIFICAR la present resolució als participants en aquest procediment de
contractació i publicar l’adjudicació del contracte en el Perfil del Contractant.
Vuitè.- PUBLICAR la formalització del contracte al Perfil del Contractant
Novè.- COMUNICAR aquest contracte al Registre públic de contractes.
Document signat electrònicament a la data de l’encapçalament.
Nil López Crespo
Alcalde
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