Ajuntament d’Agramunt
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE L’ACTUAL
SISTEMA DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA TÈRMICA PER UNA CALDERA DE BIOMASSA,
EN L’EDIFICI DE L’ESCOLA DE MÚSICA D’AGRAMUNT
Número d'expedient: 285/2020
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNCIAMENT
D'una banda,la Sra. Sílvia Fernández Tarragona, alcaldessa de l’Ajuntament d’Agramunt,
amb DNI: 78.086.591G, trobant-se expressament autoritzat per aquest atorgament per
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 14 de juliol de 2020, segons resulta de
l’expedient tramitat a l’efecte.
I de l’altra, el Sr. JULI BOVER ROMERO amb NIF: 77731958P que actua en nom i
representació de l'empresa BOVER GUTIÉRREZ, SL, amb CIF número B-60443298, segons
escriptura pública i empresa inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 26588, folio
152, fulla B-106896, la personalitat de la qual ha quedat degudament acreditada en
l’expedient administratiu; d’ara endavant l’adjudicatari.
Ambdues parts es reconeixen mútuament competència i capacitat suficient per a atorgar el
present contracte administratiu per a l'execució de les obres ” DE SUBSTITUCIÓ DE
L’ACTUAL SISTEMA DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA TÈRMICA PER UNA CALDERA DE
BIOMASSA, EN L’EDIFICI DE L’ESCOLA DE MÚSICA D’AGRAMUNT” , adjudicades per

procediment obert simplificat i en virtut d'acord de la junta de govern local de data 9 de
març de 2020 es desprèn dels següents acords:
MANIFESTEN:

2.- Dins el termini de presentació d’ofertes s’han presentat les empreses següents:
1 VISIÓ SOLAR S.L
2 MASANES INSTAL·LACIONS, S.L
3 CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L.
4 WATT ENERGIA, SL
5 CLIMATIZACIÓN SAUFER, S.L.
6 COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS
7 ENERGRUP BIO RENOVABLES S.L
8 GILABERT MIRO, S.A.
9 FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS S.L.L.
10 BOVER GUTIÉRREZ, S.L
11 COMET MARTINEZ BOIX,SL
3- En data 19 de maig de 2020 els Serveis Tècnics municipals van emetre un informe respecte a
l’adjudicació del contracte de les obres de la “SUBSTITUCIÓ DE L’ACTUAL SISTEMA DE
PRODUCCIÓ D’ENERGIA TÈRMICA PER UNA CALDERA DE BIOMASSA, EN L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA” on es feia constar la classificació de les empreses presentades per ordre
de puntuació i es determinava les ofertes considerades, en principi, desproporcionades segons els
criteris del RLCAP.
4.- Posteriorment la mesa de contractació va requerir a l’empresa que havia presentat una oferta
presumptament anormal o desproporcionada l’aportació de documentació per justificar la viabilitat de
l’oferta presentada. En data 29 de maig de 2020 l’empresa WATT ENERGIA, SL ha presentat una
justificació de preus per a la contractació.
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1.- Per acord de la junta de govern local de data 9 de març de 2020 es va iniciar l’expedient
administratiu per a la contractació de les obres d’execució del projecte bàsic i executiu esmentat i es
va ordenar l'obertura del procediment d'adjudicació de l'esmentat contracte per tramitació ordinària i
seguint el procediment obert simplificat i adjudicació amb més d’un criteris d’adjudicació, en virtut
d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 159 i concordants de la LCSP.

5.-En data 11 de juny de 2020 l’enginyer industrial Albert Farràs i Balasch, com a director de l’obra, ha
emès un informe tècnic de valoració de la justificació de preus per a la contractació de les obres
esmentades presentada per l’empresa WATT ENERGIA, SL.
Segons s’exposa i conclou l’informe tècnic la proposta presentada pel licitador no es pot considerar
tècnicament equivalent a la proposta del projecte tècnic, especialment pel que fa al model de la
caldera que és clarament inferior. Així mateix, la justificació de preus presentada no inclou totes les
partides necessàries per al funcionament de la instal·lació i la previsió del termini d’execució de l’obra
(dos tècnics durant tres setmanes) és insuficient.
6.- Per acord de la junta de govern de data 15 de juny de 2020 s’acorda aprovar l’informe dels
serveis tècnics municipals de l’expedient 285/2020 de data 15 de juny de 2020 del contracte de les
obres de la “SUBSTITUCIÓ DE L’ACTUAL SISTEMA DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA TÈRMICA PER
UNA CALDERA DE BIOMASSA, EN L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA i EXCLOURE l’oferta
presentada per l’empresa WATT ENERGÍA, SL atès per no es pot considera que la proposta
presentada sigui tècnciament equivalent a la que hi ha al projecte tècnic deguadament aprovat i
d’acord amb l’informe tècnic de data 11 de juny de 2020 emès per l’enginyer industrial Albert Farràs i
Balasch, com a director de l’obra.
En aquest mateix acord s’acorda DONAR audiència de 7 dies hàbils a l’empresa BOVER
GUTIÉRREZ, S.L perquè justifiqui la valoració de l'oferta i en precisi les condicions donant resposta a
les qüestions presentades a continuació, en particular pel que fa a l'estalvi que permeti el procediment
d'execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment
favorables de què disposi per executar la prestació..
7.- En data 6 de juliol de 2020 l’emrpesa BOVER GUTIÉRREZ Z, SL ha presentat una justificació de
preus per a la contractació.

9.- En data 14 de juliol de 2020 els serveis tècnics municipals emeten un nou informe que literalment
diu:
“” INFORME TÈCNIC Expedient: 285/2020
Assumpte: Informe tècnic 3
Referència: CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA
SUBSTITUCIÓ DE L’ACTUAL SISTEMA DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA TÈRMICA PER UNA
CALDERA DE BIOMASSA, EN L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Examinada la documentació obrant en l’expedient de referència, el tècnic que subscriu emet el
següent
INFORME
Antecedents
En data 19 de maig de 2020 aquests Serveis Tècnics van emetre un informe respecte a l’adjudicació
del contracte de les obres de la “SUBSTITUCIÓ DE L’ACTUAL SISTEMA DE PRODUCCIÓ
D’ENERGIA TÈRMICA PER UNA CALDERA DE BIOMASSA, EN L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA” on es feia constar la classificació de les empreses presentades per ordre de puntuació i es
determinava les ofertes considerades, en principi, desproporcionades segons els criteris del RLCAP.
Posteriorment la mesa de contractació va requerir a l’empresa que havia presentat una oferta
presumptament anormal o desproporcionada l’aportació de documentació per justificar la viabilitat de
l’oferta presentada.
En data 29 de maig de 2020 l’empresa WATT ENERGIA, SL va presentar una justificació de preus per
a la contractació.
En data 15 de juny aquests serveis tècnics van emetre un informe on es feia constar que es
considerava adient excloure l’empresa WATT ENERGIA, SL de la licitació ja que la proposta
presentada no seguia les prescripcions del projecte tècnic i, a més, era econòmicament inviable.
Així mateix, es va tornar a calcular les ofertes anormalment baixes d’entre la resta de licitadors i es va
requerir a l’empresa BOVER GUTIÉRREZ, S.L. l’aportació de documentació per justificar la viabilitat
de l’oferta presentada.
En data 6 de juliol de 2020 l’empresa BOVER GUTIÉRREZ, SL ha presentat una justificació de preus
per a la contractació.
En data 9 de juliol de 2020 l’empresa WATT ENERGIA, SL ha presentat el document “Al·legacions a
informe tècnic 2”.
Consideracions
RESPECTE A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER WATT ENERGIA, SL
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8.-En data 9 de juliol de 2020 de 2020 l’empresa WATT ENERGIA, SL ha presentat el document
“Al·legacions a informe tècnic 2”.

Ajuntament d’Agramunt
En data 14 de juliol de 2020 l’enginyer industrial Albert Farràs i Balasch, com a director de l’obra, ha
emès un “Informe sobre les al·legacions WATT ENERGIA,SL substitució caldera EMMA d’Agramunt”.
A les conclusions de l’informe, que s’adjunta, es fa constar:
“Segons l’exposat anteriorment la instal·lació que pretén executar WATT ENERGIA,SL modifica i varia
substancialment el projecte licitat i acceptat expressament per la mateixa, sense haver demanat cap
aclariment al projecte ni proposat cap variant al mateix. Les variants i modificacions s’han detectat a
l’analitzar pressupostos de preus de diferents proveïdors de material que l’empresa ha presentat per
justificar que estava en una situació d’oferta anormalment baixa”.
En conseqüència i tenint en compte que a l’informe tècnic de valoració de la justificació de preus
emès anteriorment per l’enginyer ja es va justificar que la proposta presentada pel licitador no es
podia considerar tècnicament equivalent a la proposta del projecte, aquests serveis tècnics
consideren que cal desestimar les al·legacions presentades i mantenir l’exclusió de l’empresa WATT
ENERGIA, SL. de la licitació.
RESPECTE A LA JUSTIFICACIÓ DE PREUS PRESENTADA PER BOVER GUTIÉRREZ, SL
L’empresa BOVER GUTIÉRREZ, SL ha aportat una justificació de la proposta econòmica on es
justifiquen els costos associats a l’obra descrita al projecte de licitació així com les millores ofertes per
l’empresa.
A continuació es detalla la comparativa entre els preus de projecte i els preus de l’empresa
desglossant el preu d’execució material i el benefici empresarial que preveu ingressar el contractista.
PROJECTE
3,822.93
55,320.98
2,102.11
6,985.19
11,066.67
1.000,00
0,00
80.297,88
10.438,72
4.817,87
95.554,47
20.066,44
115.620,91

BOVER
1.696,35
40.527,51
1.519,35
5.048,66
7.998,63
722,77
13.274,34
70.787,61
4.955,13
4.247,26
79.990,00
16.797,90
96.787,90

Cal destacar la diferència de preu de la caldera de la biomassa (del mateix model de projecte i de la
qual s’adjunta oferta econòmica del proveïdor) i la reducció de les despeses generals de l’empresa
del 13% al 7%.
Aquestes xifres permeten rebaixar en 18.833,01€ el pressupost d’execució per contracta de l’obra, un
16,28%.
Conclusions
A continuació es detalla el llistat d’empreses per ordre de puntuació:
LLISTAT D'EMPRESES PER ORDRE DE PUNTUACIÓ
EMPRESA
4 WATT ENERGIA, SL
10 BOVER GUTIÉRREZ, S.L.
7 ENERGRUP BIO RENOVABLES S.L.
2 MASANES INSTAL·LACIONS, S.L
3 CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L.
1 VISIÓ SOLAR S.L
11 COMET MARTINEZ BOIX,SL
8 GILABERT MIRO, S.A.

TOTAL
Exclòs de la licitació
50,00
48,29
47,75
47,32
46,66
46,61
46,20
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DESGLOSSAMENT
EMMAGATZEMATGE BIOMASSA
SALA DE CALDERES
ENDERROCS
OBRA NOVA
DISTRIBUCIO
DOCUMENTACIO
MILLORES
PEM
DG(13%) – (7%)
BI (6%)
SUB-TOTAL
IVA (21%)
PRESSUPOST EXECUCIÓ CONTRACTA

9 FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS S.L.L.
45,13
5 CLIMATIZACIÓN SAUFER, S.L.
38,44
6 COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS
34,60
La millor puntuació obtinguda per l’adjudicació del contracte de les obres de la “SUBSTITUCIÓ DE
L’ACTUAL SISTEMA DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA TÈRMICA PER UNA CALDERA DE BIOMASSA,
EN L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA” ha estat per BOVER GUTIÉRREZ, S.L. amb 50,00 punts.
Vista la justificació de preus que ha aportat, aquests serveis tècnics consideren viable fer front a
l’execució de les obres amb el pressupost de licitació establert.L’arquitecte municipal, Sònia Pintó i
Grau.””

10.- Per acord de la junta de govern de data 14 de juliol s’acorda requerir a l’empresa BOVER
GUTIÉRREZ, S.L que presenti el certificat acreditatiu d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries, de la seguretat social i la constitució de la fiança definitiva per un import de 3.999,50 €. En
cas que no presenti la documentació en un termini de 10 dies s’adjudicarà el contracte a la segona
empresa classificada, sens perjudici de les penalitats que es puguin imposar.
En aquest mateix acord es PROPOSAR L’ADJUDICACIÓ per un import de 79.990,00 € més IVA de
16.797,90 €, essent un total de 96.787,90€ a l’empresa BOVER GUTIÉRREZ, S.L

11.- En data 24 de juliol de 2020 l’empresa BOVER GUTIÉRREZ, S.L ha presentat l’aval per
un import de 3.999,50 € sol.licitant la retenció del preu sobre el 50% de l’import de les
factures inicials fins a cobrir l’import de la garantia definitiva, així com el cetificat d’estar al
corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
12. Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, se subjecta al 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 infra (LSCP) i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en
tot allò que no estigui derogat per la LCSP.
Així doncs, formalitzen el present contracte que es regirà per les següents

PRIMERA.- El Sr. JULI BOVER ROMERO amb NIF: 77731958P que actua en nom i representació de
l'empresa BOVER GUTIÉRREZ,, SL, amb CIF número B-60443298, s’obliga a l’execució de l’obra
SUBSTITUCIÓ DE L’ACTUAL SISTEMA DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA TÈRMICA PER UNA
CALDERA DE BIOMASSA, EN L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA” d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives, el qual plec, degudament signat per les
parts en prova d’acceptació incondicional i sense reserves, s’incorpora com a document annex al
present contracte, juntament amb l’oferta.
SEGONA.- L’import total del contracte pel que s’adjudica pel preu de 79.990,00 € més IVA de
16.797,90 €, essent un total de 96.787,90€ €.
MILLORES QUE REALITZARÀ:
MILLORA DELS ACABATS DE LES SALES D’INSTAL·LACIONS Condicionament de l’interior de les
sales de calderes un cop retirada la caldera de gasoil existent. Inclou: Aixecar el nivell del terra fins a
la cota exterior mitjançant aportació de tot-ú i l’execució d’una solera. Sanejament de les parets i
ajudes de paleteria necessàries per deixarles ben acabades. Pintat de les parets interiors i exteriors.
MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS DE L’EDIFICI Instal·lació de dos dipòsits de
2.000 litres reutilitzats i d’un dipòsit nou de 2.000 litres, d’un grup contra incendis de 12m3/h elèctric +
jockey amb col·lector de proves i cabalímetre i connexió a la instal·lació de BIE’s existent. Instal·lació
d’una nova escomesa d’aigua contra incendis amb comptador de pas total de DN50mm des del
Passeig nou.

TERCERA.-El termini d’execució és de 6 MESOS, comptats des de l’endemà de la
formalització de l’acta de comprovació del replanteig.

Codi Validació: 4ZTGEG7SKWFCJYDAC62PLAEJX | Verificació: https://agramunt.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 6

CLÀUSULES:

Ajuntament d’Agramunt
QUARTA.- El termini de garantia serà d’ 1 any (1)any, durant el qual s’ha de mantenir la
fiança definitiva i segons el previst a l’article 243 de la LCSP. Tot això, sens perjudici de
la responsabilitat que pugui existir per vicis ocults, podrà reclamar-se dins el termini de 15
anys a comptar de la data de recepció de les obres.
CINQUENA.- Per garantir el compliment de les obligacions que es derivin de l’obra
esmentada i d’aquest contracte, s’ha dipositat la fiança definitiva per import de 3.999,50 €
sol.licitant la retenció del preu sobre el 50% de l’import de les factures inicials fins a cobrir
l’import de la garantia definitiva .
SISENA.- No conté clàusula de revisió de preus.
SETENA.- Ambdues parts s’obliguen a l’exacte compliment del contracte.
VUITENA.- En aplicació de l’estudi de seguretat i salut l’adjudicatari està obligat a elaborar i
lliurar a la corporació, en el termini màxim d’un mes a comptar des de la realització de l’acta
de comprovació del replanteig, un Pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s’han
d’analitzar, estudiar, desenvolupar i completar les previsions contingudes a l’estudi, d’acord
amb les prescripcions de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut en les obres.
No es pot iniciar l’execució de l’obra fins que l’Ajuntament hagi aprovat el Pla de seguretat i
salut en el treball, lliurat per l’adjudicatari.
La demora en l’aprovació del Pla de Seguretat superior a 15 dies des de la seva presentació
comportarà automàticament una ampliació del termini d’execució de les obres equivalent al
temps que tardi en aprovar-se el Pla.
NOVENA.- Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses que comportin els anuncis, la
utilització dels serveis, aigua, electricitat, etc.
DESENA.- Correspon a l’adjudicant la interpretació del plec i del contracte administratiu, així
com modificar el contracte per raons d’interès públic, acordar-ne la resolució i determinar-ne
els efectes.

DOTZENA.- De conformtiat amb l’article 42 de l’Estatut dels Treballadors caldrà que amb
totes les noves factures que ens envieu, hi acompanyeu la següent documentació:
a. Relació dels treballadors adscrits a l’execució del contracte amb la justificació de què
estan al corrent del cobrament salarial.
b. Fotocòpia dels TC1 i TC2.
c. Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
d. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
En el supòsit que hagueu subcontractat amb tercers la realització parcial de la prestació,
caldrà que compliu amb les determinacions de l’art. 215 de la LCSP, i això vol dir, entre
altres, que en tot cas heu de comunicar anticipadament i per escrit a l’Ajuntament la intenció
de realitzar aquests subcontractes, assenyalant la part de la prestació que preteneu
subcontractar i la identitat del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per
a executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i la seva
experiència.
TRETZENA.- L’adjudicatari manifesta que coneix el projecte i el plec de clàusules
administratives particulars que regeix en aquest contracte, i hi dóna la seva conformitat.
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ONZENA.- L’Ajuntament designa com a responsable d’aquest contracte a l’arquitecte
municipal, la Sra. Sònia Pintó Grau.

CATORZENA.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin
en el seu desenvolupament, seran recurribles per l’adjudicatari en defensa dels seus drets o
per causa d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
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I perquè consti, signen aquest contracte DIGITALMENT.

