ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL PEL QUAL ES FA PÚBLICA LA LICITACIÓ
D’UN CONTRACTE PER A L’EXECUCUÍ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE
PER A LA MILLORA URBANA DEL CAMÍ DELS HORTS DE LLOFRIU A PALAFRUGELL,
AMB NÚMERO D’EXPEDIENT [19/2021] de Licitacions administratives
En sessió celebrada per la Junta de Govern Local del dia 26 d’agost de 2021, es va aprovar el
contracte d’execució de les obres corresponents al projecte per a la millora urbana del camí dels
horts de Llofriu a Palafrugell, així com els plecs de clàusules administratives i projecte executiu,
que han de regir la tramitació d’aquest expedient de licitació, convocant la licitació de forma
simultània, d’acord amb allò previst als articles 117, 135,156 i 318, de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), d’acord amb les següents condicions:

3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Execució de les obres per la reparació i substitució del ferm que
està en mal estat de conservació, la renovació de la xarxa d’aigua potable i la reparació
puntual del col·lector de sanejament.
b) Admissió de pròrroga: No
c)
Divisió en lots i número de lots: No
d) Lloc d'execució: Palafrugell
e) Termini d'execució: 2 mesos i mig
f) Establiment d'un acord marc: No
g) Codi CPV: 4523 2150-8 treballs relacionats amb canonades de distribució d’aigua i
4523 3222-1 treballs de pavimentació i asfalt
h) Codi NUTS: ES512
4. Tramitació i procediment

C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

Codi per a validació :H9XKJ-600G3-N7VYS
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/5.

JOSEP PIFERRER PUIG (1 de _2 1)
Alcalde
Data signatura :27/08/2021 13:18:08
HASH:021DC522235A025FA6DD7BAA63E9FCC619BBAE2F

2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Palafrugell.
b) Domicili: Carrer Cervantes, 16
c) Localitat i codi postal: Palafrugell CP: 17200
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972613100
f) Adreça electrònica: contractacio@palafrugell.cat
g) Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/palafrugell/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Els interessat en el procediment de licitació
podran sol·licitar informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària,
la qual es facilitarà almenys 6 dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació
d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentació de les proposicions
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1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Palafrugell.
b) Número d’identificació: P1712400I
c) Òrgan que tramita l'expedient: Serveis jurídics – Contractació
d) Responsable de l’execució del contracte: Àrea d’Urbanisme
e) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
f) Principal activitat del poder adjudicador: Corporació local
g) Número d'expedient: 19/2021

a) Tipus d’expedient: el present contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres i se
subjecta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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.
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 95.846,33 €
b) Pressupost base de licitació: 79.871,94 €
6. Admissió de variants: No s’admeten
7. Garanties
a) Provisional: No procedeix
b) Definitiva: Correspondrà al 5% de l’import resultant de calcular el preu d’adjudicació del
contracte, IVA no inclòs, d’acord amb l’article 107 de la LCSP.
c) Complementària: S’estableix una garantia complementària per ofertes inicialment sotmeses a
presumpció d’anormalitat de l’5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs.
8. Requisits específics del contractista:
Inscripció al RELI: Obligatòria per a participar en aquesta licitació: Tal i com determina l’apartat
4.a) de l’article 159LCSP per tal de poder simplificar el procediment obert, tots els licitadors que
es presentin a la licitació hauran d’estar inscrits en el Registre electrònic d’empreses licitadores
(RELI) o bé al Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE).

a. Solvència econòmica i financera. Disposar d’un volum anual de negocis del licitador que referit
a l’any de major volum de negocis dels tres últims disponibles en funció de les dates de
constitució o d’inici de l’activitat de l’empresari, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor
estimat del contracte per l’import següent: 143.769,49 euros, de conformitat amb l’article 87 de la
LCSP.
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b. Solvència tècnica i professional. Els licitadors hauran d’haver realitzat com a mínim tres (3)
obres de naturalesa similar a l’objecte de contracte en els últims cinc (5) anys en els termes de
l’article 88.1.a) de la LCSP. Per determinar que un treball o servei és d'igual o similar naturalesa,
caldrà que tingui la classificació CPV o similar.
c. Declaració indicant disposar dels mitjans materials necessaris per a l’execució de l’obra, en la
que s‘indiqui que l’empresari te garantit el subministrament de tot el material necessari per poder
executar les obres en el termini previst corresponent.
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Segons punt G1 del quadre de característiques del contracte, de criteris de selecció relatius a la
solvència econòmica
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Solvència i classificació empresarial:

Segons el punt G2, del quadre de característiques del contracte, de criteris de selecció relatius a
la solvència tècnica i professional
G2. Classificació empresarial. No s’exigeix d’acord amb l’article 77.1.a) de la LCSP. No obstant
això, la classificació en el grup i subgrup que s’especifica per l’objecte d’aquest obra permet
acreditar la solvència econòmica i financera enlloc dels requisits de solvència exigits a l’anterior
apartat
GRUP
SUBGRUP
CATEGORIA

E
1
1

G
4
1

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No
9. Criteris d’adjudicació: Segons punt H del quadre de característiques del Plec de Clàusules
Administratives.
10. Condicions particulars per l’execució del contracte:

En cas d’incompliment d’aquests requisits, s’entendrà que s’incompleix una obligació essencial
als efectes previstos en l’article 211.f) de la LCSP i el seu incompliment podrà ser objecte de
penalització com a falta molt greu o causa d'extinció contractual.

JOSEP PIFERRER PUIG (1 de _2 1)
Alcalde
Data signatura :27/08/2021 13:18:08
HASH:021DC522235A025FA6DD7BAA63E9FCC619BBAE2F

De caràcter social.
a) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot
el període contractual.
L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i
socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment
de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació.
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a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats,
rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f)Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment
i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Ajuntament o administracions de referència,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma
directa per previsió legal.
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Ètiques.

El/La responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que declari formalment
que ha complert la obligació. Així mateix, el/la responsable del contracte o l'òrgan de contractació
podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al
respecte.
En cas d’incompliment d’aquests requisits, s’entendrà que s’incompleix una obligació essencial
als efectes previstos en l’article 211. f) de la LCSP i el seu incompliment podrà ser objecte de
penalització com a falta molt greu o causa d'extinció contractual.
b) Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa.
L’article 71.1.d) LCSP estableix que una empresa amb 50 o més persones treballadores a la
seva plantilla no pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si no
acredita que compleix amb el requisit de que com a mínim el 2% del seu personal contractat són
persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
L’empresa concessionària que tingui les condicions abans referides, ha d’acreditar, en els deu
dies posteriors a la data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal, aportant
un certificat en què consti tant el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el
nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment de
les mesures alternatives previstes legalment, una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una
declaració de l’empresa licitadora amb les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat.
Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment
suposarà la imposició d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà
mensualment fins un màxim del 10% si no s’acredita el compliment.

13. Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Palafrugell.
b) Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament a través l’enllaç a l’aplicació zoom:
https://us02web.zoom.us/j/9315526658?pwd=VlJWRFkzZmFleVFUNmszSHZObjIydz09
ID de reunió: 931 552 6658 - Codi d’accés: grtwv6
c) Data i hora: Es publicarà al perfil del contractant.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura del sobre únic o B i C són públic
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12. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: La que figura al perfil del contractant
b) Documentació que cal presentar: Els licitadors presentaran únic sobre virtual la
documentació detallada a la clàusula 11 del PCAP. Les proposicions que no es presentin
per mitjans electrònics seran excloses.
c) Presentació d’ofertes electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/palafrugell/customProf
d) S’accepta la facturació electrònica:
https://seu.palafrugell.cat/tramits/proveidors/enviament-de-factures-en-format-electronic
e) S’utilitza el pagament electrònic:
https://seu.palafrugell.cat/tramits/proveidors/enviament-de-factures-en-format-electronic
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11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: NO

14. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o espanyol
15. Recursos
Actes de la Mesa de contractació: Els actes de la Mesa de contractació que no posen fi a la via
administrativa es poden impugnar interposant recurs d’alçada davant l’òrgan de contractació, en
el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació o publicació, d’acord
amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i la legislació bàsica del
procediment administratiu comú.
Actes de l’òrgan de contractació: Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals
que estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin
directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el
procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims i els
acords d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles de recurs potestatiu de reposició
davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la
recepció de la notificació, o publicació; o es pot interposar directament recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

- Òrgan competent. Recurs d’alçada i reposició: Junta de govern local i Recurs Contenciós
administratiu: Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona.
- Termini de presentació: Recurs d’alçada i de reposició: 1 mes i Recurs Contenciós
administratiu: 2 mesos
- Lloc: Es podrà interposar en els llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
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16. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: NO

Josep Piferrer i Puig
Alcalde
Palafrugell, 20/08/2021.
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Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i
extinció d’aquest contracte, procedirà la interposició del recurs potestatiu de reposició d’acord
amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu
comú; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop
transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi
notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de sis mesos comptats des del següent al que
s'hagi produït la desestimació tàcita. També es pot interposar qualsevol altre recurs que es
consideri convenient.

