CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió Ordinària
realitzada per la Junta de Govern Local en data 28 de novembre de 2017, es va
adoptar, per unanimitat, amb el vot a favor dels Srs./res: Montserrat Carreras García,
Xavier Salvadó Usach, Julio Ramón Berrio, Pedro Ruíz Monje, Antonio Martínez
Pascual i Ivan Faccia I Serrano el següent acord:

Primer.- La Junta de Govern Local en sessió de data 27 d’octubre de 2017 va aprovar
el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeix
el contracte pel subministrament de material i condicionament del pati del Pompeu
Fabra.





GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, SL
JORGE GONZALEZ VEIGA
CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA

Tercer.- En data 24 de novembre de 2017 es va reunir la mesa de contractació,
aixecant-se l’acta que a continuació es transcriu:
“ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS I CONDICIONAMENT
DEL PATI DE L’ESCOLA INFANTIL I PRIMÀRIA POMPEU FABRA - SOBRE A -

CERTIFICAT

Montserrat Carreras García (2 de 2)
Alcaldessa-Presidenta
Data Signatura: 30/11/2017
HASH: 7c3f51b8ebe03ed1c23e9df493f50191

Segon.- Durant el termini de 15 dies naturals establert per a la presentació de
propostes es van presentar les següents:

Número : 2017-0443 Data : 29/11/2017

“ANTECEDENTS

Cunit, 24 de novembre de 2017
A la Sala de Plens de l'Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb la clàusula 3.4 del
Plec de Clàusules Administratives particulars que regeix el contracte pel
subministrament i instal·lació de jocs infantils i condicionament del pati de l’escola
infantil Pompeu Fabra, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de
data 27 d’octubre de 2017, es constitueix la Mesa de Contractació a les 11:30 hores,
integrada pel Sr. PEDRO RUIZ MONJE, Regidor de l’Ajuntament de Cunit, com a
President, pels Srs. IVAN FACCIA I SERRANO, representant del Grup municipal ERC,
ANGEL GRAU RAMOS, representant Grup Municipal Socialista, JOSÉ PORTILLO
ROVIRA, representant del Grup municipal Ciutadans, GUIFRÉ COLET I CREUS
Arquitecte Tècnic Municipal, JORDI GASULLA SABATÉ Secretari de la Corporació,
JAVIER REQUEJO GARCIA Interventor municipal i la Sra. EMMA NUÑEZ VIÑAS,
Funcionària de la Corporació Municipal, com a Secretaria de la Mesa de Contractació,
que dona fe de l'acte.
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Jordi Gasulla Sabaté (1 de 2)
Secretari de la Corporació
Data Signatura: 29/11/2017
HASH: d3cc7d6c6540a99c7cb427545aec2845

JORDI GASULLA SABATÉ, secretari de la Corporació,

La Secretària de la Mesa de Contractació informa als membres de la mateixa que, el
termini de presentació de propostes era de 15 dies naturals a comptar a partir de la
publicació de l’anunci de licitació en el BOP de Tarragona (08/11/2017), finalitzant, per
tant, el dia 23 de novembre de 2017.
Així mateix, segons consta al Registre General d’Entrades d’aquest Ajuntament han
presentat sol·licitud pel contracte pel subministrament i instal·lació de jocs infantils i
condicionament del pati de l’Escola infantil i primària Pompeu Fabra, els licitadors
següents:
1.- GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, SL (2017-E-RC-16625)

A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats en
temps i forma, instant la Presidenta a l’obertura dels sobres que contenen la
documentació requerida de conformitat amb la clàusula 3.3 de la Informació General
del Contracte del Plec de Clàusules Administratives particulars
La Secretaria certifica la relació de documents que contenen els Sobres A:
PROPOSTA NÚM. 1.- Correspon a GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, SL
qui aporta la següent documentació:

CERTIFICAT

3.- CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, SA
(Justificant enviament correus en data 23/11/2017) (2017-E-RC-16656)

Número : 2017-0443 Data : 29/11/2017

2.- JORGE GONZALEZ VEIGA (2017-E-RC-16632)

2.- Document indicant adreça correu electrònic ...........................................................
SI

PROPOSTA NÚM. 2.- Correspon a JORGE GONZALEZ VEIGA qui aporta la següent
documentació:
1.- Declaració acreditativa del compliment dels requisits previs ..................................
SI
2.- Document indicant adreça correu electrònic ...........................................................
SI
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1.- Declaració acreditativa del compliment dels requisits previs ..................................
SI

PROPOSTA NÚM. 3.- Correspon a CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PUBLICOS AUXILIARES, SA qui aporta la següent documentació:
1.- Declaració acreditativa del compliment dels requisits previs ..................................
SI
2.- Document indicant adreça correu electrònic ...........................................................
SI

PROPOSTA NÚM. 1.- Correspon a GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, SL,
qui aporta la següent documentació:
1.- Proposta econòmica .......................................................... SI (23.990 € més IVA)
2.- Reducció del termini d’execució dels treballs .................. Termini execució 20 dies

CERTIFICAT

A continuació i de conformitat amb la clàusula 3.4 del Plec de Clàusules
Administratives particulars, el President ordena l’obertura dels sobres B presentats per
les empreses licitadores, certificant la Secretaria la relació de documents que
contenen:

Número : 2017-0443 Data : 29/11/2017

Els membres de la mesa de contractació acorden de conformitat amb la documentació
presentada per les empreses licitadores i, per tant, les propostes resten admeses per
a l’adjudicació del present contracte.

PROPOSTA NÚM. 2.- Correspon a JORGE GONZALEZ VEIGA, qui aporta la següent
documentació:

2.- Reducció del termini d’execució dels treballs ................ Termini execució
moviment de terres i jardineria durant els cinc dies de vacances escolars durant
el mes de desembre el subministrament de mobiliari de jocs infantils quan
l’empresa subministradora faci l’entrega del material (aproximadament dos
mesos)
Els membres de la mesa de contractació acorden REBUTJAR la proposta presentada
per l’empresa JORGE GONZALEZ VEIGA atès que el termini d’execució dels treballs
excedeix del termini d’execució del contracte de 45 dies naturals establert a la clàusula
1.7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, segons la qual:
“1.7 Termini d’execució
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1.- Proposta econòmica ......................................................... SI (24.500 € més IVA)

El termini màxim per a l’execució dels treballs de lliurament i instal·lació dels
equipaments serà de 45 dies naturals, a comptar a partir de la data de signatura del
contracte.”
PROPOSTA NÚM. 3.- Correspon a CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PUBLICOS AUXILIARES, SA, qui aporta la següent documentació:
1.- Proposta econòmica ......................................................... SI (20.718,67 € més IVA)

A les 12:00 es reuneix novament la mesa de contractació per tal de donar compte de
les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores un cop valorades les ofertes
econòmiques presentades, amb el següent resultat:
GALITEC DESARROLLOS TECNOLÒGICOS, SL

2.- Reducció del termini d’execució
Total puntuació

82,47 punts
2,20 punts
84,67 punts

CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA
1.- Proposta econòmica
2.- Reducció del termini d’execució
Total puntuació

95 punts
5 punts
100 punts

A la vista de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores, els membres de la
mesa de contractació acorden proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del
contracte pel subministrament i instal·lació de jocs infantils i condicionament del pati
de l’escola infantil i primària Pompeu Fabra, d’acord amb el següent ordre de
classificació decreixent:

Codi Validació: 3NHJ34YH599ZY3QY3EJCCMP3N | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 6

1.- Proposta econòmica

CERTIFICAT

A continuació, sent les 11:50 hores, els membres de la mesa de contractació acorden
suspendre la celebració de la mateixa durant 10 minuts per tal de procedir a la
valoració del contingut de les ofertes econòmiques presentades per les empreses
licitadores, de conformitat amb la clàusula 3.6 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars que regeix aquesta licitació.

Número : 2017-0443 Data : 29/11/2017

2.- Reducció del termini d’execució dels treballs ................ Termini d’execució 5 dies
laborables

1.- CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES,
SA.............................................................. 100 punts
2.- GALITEC DESARROLLOS TECNOLÒGICOS, SL ............................ 82,47 punts
Seguidament i essent les 12 hores 5 minuts, el President dona per acabada la reunió.
I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria
sotmeto a la signatura del President i Vocals presents; DONO FE.”

FONAMENTS JURÍDICS

PRIMER.- REBUTJAR la proposta presentada per l’empresa JORGE GONZALEZ
VEIGA pel subministrament i instal·lació de jocs infantils i condicionament del pati de
l’escola d’infantil i primària Pompeu Fabra per haver superat el termini d’execució del
contracte establert a la clàusula 1.7 de la part específica del Plec de Clàusules
Administratives particulars.
SEGON.- CLASSIFICAR les propostes presentades pels licitadors al contracte pel
subministrament i instal·lació de jocs infantils i condicionament del pati de l’escola
infantil i primària Pompeu Fabra, atenent la proposta duta a terme per la Mesa de
Contractació, de conformitat amb el següent ordre decreixent:
1.- CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES,
SA
2.- GALITEC DESARROLLOS TECNOLÒGICOS, SL
TERCER.- REQUERIR a l'empresa CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PÚBLICOS AUXILIARES, SA, licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més
avantatjosa, per a què presenti, en el termini de deu dies hàbils a comptar des de
l'endemà d'haver rebut el requeriment la següent documentació:

Número : 2017-0443 Data : 29/11/2017

En virtut d'aquests arguments, a la Junta de Govern Local es proposa l'adopció dels
següents acords:
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Segon.- Atès les competències que la DA Segona del Real Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic atorga a l'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació en matèria de contractació, si
bé les esmentades competències han estat delegades a la Junta de Govern Local
mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 3082/2015.

CERTIFICAT

Primer.- Atès el que disposa l'art. 151 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.






Document justificatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social
Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica de
l’adjudicatari
Documentació acreditativa del compliment dels requisits de solvència
econòmica i financera i tècnica i professional establerts a la clàusula 3.1 de la
part específica del plec de clàusules administratives.
Document justificatiu d’haver constituït la garantia definitiva establerta a la
clàusules 3.8.2 de la part específica del Plec de Clàusules Administratives

QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa JORGE GONZALEZ VEIGA

El secretari

Vist i plau
L'alcaldessa

Jordi Gasulla Sabaté

Montserrat Carreras García

CERTIFICAT

Cunit, data de signatura electrònica
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I, perquè així consti, als efectes oportuns, lliuro aquest certificat, segons permet l'art.
206 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, d'ordre i amb el vistiplau de
l’alcaldessa.

Número : 2017-0443 Data : 29/11/2017

CINQUÈ.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria
municipal.”.........................................................................................................................

