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Ajuntament de Mataró

DECRET
Assumpte: Adjudicació de la contractació de les obres del projecte bàsic i executiu de la
substitució de la coberta de l’Escola Bressol Cerdanyola.
Expedient: 2021/000030537
Òrgan: Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat

Relació de fets
1. Per decret 6451/2021, de 12 de juliol, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, es va iniciar el procediment de contractació de les obres del projecte bàsic i executiu de
la substitució de la coberta de l’Escola Bressol Cerdanyola, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 66.656,82 €, IVA no inclòs, per la durada del contracte.
2. Dins del termini de presentació d’ofertes, han presenta oferta les 7 empreses següents:








Constru-Eco Park SL
Rehatec Façanes SAU
Imrepol SL
Vialitat i Serveis SLU
RAS 21 SL
Estayc SL
Catalana de Treballs i Obres SL

3. Mitjançant informe de la cap del Servei d’Equipaments Municipals es valoren les ofertes
presentades per les empreses, amb el següent resultat:

Per tant, la classificació final és la següent:
1er. IMREPOL SL
2on. RAS 21 SL
3er. CATALANA DE TREBALLS I OBRES SL
4art. REHATEC FAÇANES SAU
5è. CONSTRU-ECO PARJ SL
6è. ESTAYC SL
7è. VIALITAT I SERVEIS SLU
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4. En el mateix informe, i prèvia comprovació de la no existència d’oferta desproporcionada, es
proposa l’adjudicació a favor de Imrepol SL per un import de 49.980,00 €, IVA no inclòs. S’annexa
l’informe esmentat.
5. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida corresponent del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat
2021.
Fonaments de dret
D’acord amb el que disposa l’article 156.9 de la Llei 9/2018, de 9 de novembre, de contractes del
sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de juliol, de delegació
de competències,

RESOLC:
PRIMER. Adjudicar a favor de IMREPOL SL la contractació de les obres del projecte bàsic i
executiu de la substitució de la coberta de l’Escola Bressol Cerdanyola, per un import de
49.980,00 €, IVA no inclòs, i amb estricta subjecció a la resta de condicions establertes en la seva
oferta.
SEGON. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària, en el termini màxim
de set dies hàbils a comptar des de l’enviament de la comunicació de l’adjudicació, aporti:
a) Certificats conforme l’empresa està al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
b) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una Administració
pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del
sector públic. Es considerarà causa de prohibició de contractar amb aquesta Administració
local l’existència de deutes de naturalesa tributària pendents de pagament en període
executiu.
TERCER. Requerir l’adjudicatària perquè en el termini màxim de set (7) dies hàbils aporti
l’acceptació de la resolució d’adjudicació, d’acord amb el model que s’adjunta.
QUART. Autoritzar i disposar a favor de IMREPOL SL l’import de 60.475,80 €, IVA inclòs. (AD núm.
81787).
CINQUÈ. Aprovar el document comptable invers A/ núm. 82038 per import de 80.654,75 €.
SISÈ. Notificar aquesta resolució a l’empresa l’adjudicatària i publicar-la en el perfil del contractant.
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