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Carmen Coll Gaudens, secretària municipal de l'Ajuntament de/d' Badia del Vallès.
CERTIFICO: que la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2014 ha
aprovat entre d'altres el següent acord:
«I. Identificació de l’expedient
Expedient número 970/2014, relatiu a l'expedient de contractació i convocatòria
licitació obres de remodelació i supressió de barreres arquitectòniques a diferents
sectors de l'avinguda Mediterrani de Badia del Vallès, mitjançant procediment obert,
únic criteri d'adjudicació, preu més baix, i tramitació urgent.

1. Des de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de Badia del Vallès, es
necessita realitzar les obres consistents en la remodelació i supressió de barreres
arquitectòniques en sectors de l’avinguda Mediterrani, aquesta actuació esta inclosa
dins l'anualitat 2011, del catàleg d'actuacions del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya 2008-2012.
2. Per acord de Junta de Govern Local de data 28/10/2014 es va aprovar l'expedient
de contractació, mitjançant procediment obert, únic criteri d'adjudicació, preu més baix,
i tramitació urgent, amb un pressupost de 285.123,96 euros, sense IVA.
3. Realitzada la convocatòria pública de la licitació, finalitzat el termini per a la
presentació de proposicions es van dur a terme les diferents sessions d’obertura de
proposicions per la Mesa de Contractació, que en sessió de data 24/11/2014 va
formular proposta d'adjudicació en favor de Gestió i construcció de la Costa Dorada,
sa (en endavant GICSA), per considerar la seva oferta econòmica més avantatjosa.
Igualment la Mesa va desestimar per baixa anormal la proposició presentada per
l’empresa Vialitat i Serveis SLU, per quant vulnerava allò disposat a la clàusula vuitena
del plec regulador.
4. Requerit l'adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa
requerida i ha esta constituïda la garantia definitiva, d'acord amb la diligència de
secretaria de data 11/12/2014
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a les clàusules 8a a 12a i concordants del Plec de
clàusules administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen els
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II. Relació de Fets

articles 53, 146, 151 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que
aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
2n. De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia
número 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i la resolució adoptada per
la Mesa de Contractació en la sessió de data 24/11/2014 i, en la seva virtut, adjudicar
a GICSA, com l’oferta més avantatjosa presentada, el contracte d’obra de remodelació
i supressió de barreres arquitectòniques a diferents sectors de l'avinguda Mediterrani
de Badia del Vallès, per l’import total de 188.403,84 euros, sense IVA.
Segon. Aprovar el document comptable annex de disposició (D) de la despesa per a
l’exercici, per l’import de 227.968,64 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 1404
1551 61900, amb el compromís de dotar el pressupost de 2015 amb crèdit adequat i
suficient per a l'execució de l'obra.
Tercer. Aprovar el document comptable en fase A/ per valor de 117.031,36 euros.
Quart. Designar com a responsable del contracte l'arquitecta tècnica municipal, Sra.
Sandra Mota Nogales i a Marta Vicens Núñez, arquitecta municipal com a directora
facultativa de l'obra.

Sisè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:
1.
Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de formalització
del contracte.
2.

Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant.

3.
Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
4.
Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en
què s’hagi formalitzat el contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient, en el
termini dels tres mesos següents a la formalització del contracte.».
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Cinquè. Notificar aquest acord a l'adjudicatari, a la tots els licitadors del procediment i
publicar-lo al perfil del contractant.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto aquest certificat per ordre i amb
el vist i plau de Eva María Menor Cantador, a Badia del Vallès, document signat
electrònicament.
Vist i Plau
L'alcaldessa
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