Certificat
Identificació
Òrgan: Junta de Govern Local
Títol: Obres remodelació de la plaça Priorat de Santa Anna. Adjudicació
Núm. exp.: 23/2021 de Licitacions administratives
Ref.: SJ
Josep Rovira i Jofre, secretari de l’Ajuntament de Palafrugell, sense perjudici dels termes en què
s’aprovi l’acta de la sessió,
Certifico
Que el/la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió del dia 28/10/2021 ha adoptat l’acord
que es transcriu literalment, en la seva part necessària:

II. La licitació es va iniciar amb la publicació del corresponent anunci al perfil del contractant en
data 1 de setembre de 2021, presentant-se les següents empreses licitadores:
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Nom del licitador

NIF

Pere Giralt Sagrera SA

A17121849

Obras, Servicios y Mantenimientos Egara SL

B67220244

Excavacions Transports i Obra Pública Tarrés SL

B55038525

Rubau Tarrés, SAU

A17018813

Asfalts del Tordera SL

B64326374

III. En data 28 de setembre de 2021, la mesa de contractació es va reunir per realitzar l’obertura
del sobre únic, corresponent a la declaració responsable i a l’oferta econòmica i altres criteris
automàtics, presentats per les empreses licitadores.
La secretària de la mesa va informar que, prèviament, els serveis tècnics de contractació havien
comprovat la inscripció de totes les empreses licitadores al RELI, de conformitat amb el punt 8 de
l’anunci i l’apart F del quadre de característiques del PCAP, en concordança amb l’article 159.4 a)
de la LCSP. I, amb caràcter previ a l’obertura, els membres de la mesa varen acordar admetre a
totes les empreses licitadores.
Aplicades les credencials, es va procedir a l’obertura del sobre únic, comprovant que les empreses
havien presentat la declaració de responsable i realitzat les ofertes que a continuació es detallen:
Licitador

Declaració

Preu ofert
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I. En data 26 d’agost de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient número 23/2021,
per la contractació de les obres de remodelació de la plaça Priorat de Santa Anna, juntament amb
el plec de clàusules administratives particulars i el projecte d’obres, amb un pressupost base de
licitació de 326.864,94€ (270.136,32€ més 56.728,63€ del 21% d’IVA), subjecte únicament a
multicriteris automàtics d’adjudicació, i a licitar per mitjà de procediment obert simplificat.
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Relació de fets

responsable
Pere Giralt Sagrera SA
Obras, Servicios y Mantenimientos Egara SL
Excavacions Transports i Obra Pública Tarrés SL
Rubau Tarrés, SAU
Asfalts del Tordera SL

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

241.374,92 €
226.800,00 €
245.418,85 €
251.226,78 €
207.368,31 €

millora
garantia
5 anys
5 anys
5 anys
5 anys
5 anys

Realitzada la valoració de les propostes presentades d’acord amb els criteris establerts a l’apartat
H del quadre de característiques del PCAP, i classificades les empreses de conformitat amb
l’article 159.4.f) de la LCSP, el resultat va ser el següent:

3
4
5

Asfalts del Tordera SL
Obras, Servicios y Mantenimientos
Egara SL
Pere Giralt Sagrera SA
Excavacions Transports i Obra
Pública Tarrés SL
Rubau Tarrés, SAU

Punts oferta
econòmica
90,00
82,29

Punts oferta
termini garantia
10
10

Total

77,32
76,05

10
10

87,32
86,05

74,29

10

84,29

100,00
92,29
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Atès que l’oferta del licitador amb la millor puntuació, l’empresa Asfalts del Tordera, SL, es
presumia que es trobava en baixa anormal, es va acordar requerir-la per tal que aportés la
documentació que justifiqués la valoració tècnica i precisés les condicions de la mateixa, en
particular l’estalvi en el procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i
les condicions excepcionalment favorables de que disposés per executar les obres, de conformitat
amb l’article 159.4.f)4rt i la clàusula 13.4 del PCAP.
IV. En data 8 d’octubre de 2021 la mesa de contractació informa que l’empresa Asfalts del
Tordera, SL, no ha atès en temps ni forma el requeriment tramès en data 1 d’octubre, i atès que
l’empresa ha manifestat telefònicament que no presentarà la documentació justificativa per
qüestions tècniques i informant que retira l’oferta presentada, la mesa acorda excloure de la
licitació a Asfalts del Tordera, SL, declarant que la millor oferta és la presentada per l’empresa
Obras, Servicios y Mantenimientos Egara, SL, següent en l’ordre de classificació i acordant
requerir-li que aporti la documentació relativa a la solvència econòmica i tècnica i la garantia
definitiva.
V. En data 20 d’octubre de 2021, l’empresa Obras, Servicios y Mantenimientos Egara, SL, amb
CIF núm. B67220244 va formalitzar el dipòsit de garantia definitiva per import de 11.340,00€, amb
número d’operació 320210007709 i va aportar la resta de la documentació requerida.
VII. En data 22 d’octubre de 2021, la mesa de contractació es va reunir novament per comprovar
la documentació presentada, i un cop revisada, va acordar donar per complert el requeriment,
proposant l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa Obras, Servicios y Mantenimientos
Egara, SL, amb CIF núm. B67220244.
VIII. Totes les actes i informes de motivació corresponents han estat publicats al perfil del
contractant de la corporació local.
Fonaments de dret
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1
2

Licitador
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Ordre

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contracte del sector públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP). Article 131 pel que fa al procediment
d’adjudicació i articles 145 i 150 pel que fa als criteris de valoració de les ofertes, la seva
classificació i l’adjudicació dels contractes.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment.
El Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació.
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local/el Ple l’adopció dels següents:
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Segon. Ratificar la classificació de les ofertes presentades proposada per la mesa de contractació,
d’acord amb el criteris per a l’adjudicació del contracte establerts en el plec de clàusules
administratives particulars i d’acord amb els articles 149.6 i 150 de la LCSP.
Ordre
1
2
3
4

Empresa
Obras, Servicios y Mantenimientos Egara SL
Pere Giralt Sagrera SA
Excavacions Transports i Obra Pública Tarrés SL
Rubau Tarrés, SAU

Tercer. Adjudicar a favor de l’empresa Obras, Servicios y Mantenimientos Egara, SL, amb CIF
B67220244, el contracte d’obres de remodelació de la plaça Priorat de Santa Anna pel preu de
274.428 euros IVA inclòs (preu base de 226.800,00 euros més 47.628 euros del 21% d’IVA) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 21 1532 61914 de l’exercici 2021 denominada “Millores Priorat
de Santa Anna”, i amb una garantia de les obres de 6 anys, en base a la motivació que consta a
les actes de la mesa de contractació publicades al perfil del contractant de l’Ajuntament.
Quart. Publicar el present acord d’adjudicació en el Perfil de contractant i l’anunci de la
formalització dels documents contractuals al Perfil de contractant, als efectes previstos a l’article
154 de la LCSP.
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Primer. Ratificar l’exclusió del procediment de licitació a l’empresa Asfalts del Tordera, SL amb
CIF B64326374, per no haver atès en temps ni forma el requeriment de justificació de l’estalvi en
el procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions
excepcionalment favorables de que disposi per executar les obres, de conformitat amb l’article
159.4 f)4rt i la clàusula 13.4 del PCAP, i a la vista de les manifestacions telefòniques de l’empresa
de que no presentaria la documentació justificativa per qüestions tècniques, tot informant que
retirava l’oferta presentada.
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Acords

Cinquè. Notificar a les empreses interessades el present acord amb detall de la puntuació
obtinguda.
Sisè. Facultar a l’Alcalde perquè en representació de la Corporació procedeixi a la signatura dels
documents públics i privats que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
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I per tal que tingui els efectes oportuns lliuro aquest certificat a Palafrugell en la data que consta a
l’encapçalament.

