Junta de Govern Local
Obres i Projectes
c/Sant Josep 7, 4a planta - 08401 Granollers Tel: 938426640 Fax: 938426702

Manuel Monfort Pastor, secretari general de l'Ajuntament de Granollers,
CERTIFICO: Que en la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia
14 de juny de 2022 , fou pres, entre altres, l'acord següent:
Contracte d'obres (46)
Assumpte: Adjudicar el contracte d’obres per l’execució del vial de connexió amb el nou
complex hospitalari del sector W de Granollers
Número Expedient: 2021/121 51/2021/46
Fets:
1.- Mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2021, es va
aprovar l’expedient licitatori; es va aprovar la despesa, així com els plecs de clàusules
administratives particulars del contracte d’obres per l’execució del projecte executiu Projecte
constructiu del vial de connexió amb el nou complex hospitalari del sector W de Granollers
(fase 1), a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària per un import màxim
de 810.449,31 euros més la quantitat de 170.194,36 euros corresponent al 21% d'IVA, que
fa un total de 980.643,67, segons projecte redactat per Paymacotas Engineering, amb un
termini d’execució de 4 mesos.
2.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva a càrrec de l’aplicació
pressupostària K3102/15321/61936 Nou vial sector W accés Hospital .
3.- Dins del termini establert per a presentar proposicions, s’han presentat les següents
empreses, que han estat admeses:
PLICA EMPRESA

DATA
ENTRADA

HORA
ENTRADA

CODI REGISTRE

DEUMAL 19/01/22

12:27

2022002611

CONSTRUCCIONS 19/01/22

13:35

2022002640

I 19/01/22

13:41

2022002642

19/01/22

13:47

2022002644

1

CONSTRUCCIONES
S,A

2

ABOLAFIO
S.L

3

EUROCATALANA
SERVEIS S.L.

4

OBRES I SERVEIS ROIG S.A.

OBRES
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4.- Després de la corresponent obertura dels sobre 1 (documentació administrativa), es va
procedir a l’obertura del sobre 2 (criteris avaluables mitjançant judici de valor) i sobre 3
(criteris avaluables mitjançant fòrmula automàtica), la Mesa de Contractació va acceptar
l’informe tècnic de data 18/03/2022 emès per el tècnic del Servei d’Obres i Projectes, que
s’ha publicat al perfil del contractant, en el qual es declara la baixa temerària de l’oferta
presentada per OBRES I SERVEIS ROIG, S.A. En data 18/03/2022, la directora del Servei
de Contractació i Compres, mitjançant delegació, va requerir a l’empresa per la justificació
de la seva oferta.
5.- En data 31 de març de 2022, la Mesa de Contractació va acceptar informe de data 25 de
març de 2022, emès pel tècnic del Servei d’Obres i Projectes, en què proposava:
a) Excloure OBRES I SERVEIS ROIG S.A del procediment atès que, transcorregut el
termini atorgat pel tràmit d’audiència al licitador mitjançant el requeriment esmentat
en el punt anterior, i atès que el licitador no va presentar cap justificació de la seva
oferta.
b) Proposar a ABOLAFIO CONSTRUCCIONS S.L, com a
contracteatès que presentava la millor puntuació qualitat-preu.

adjudicatària

del

El resum de la puntuació total obtinguda:

6.- En data 31/03/2022 la directora del Servei de Contractació i Compres, mitjançant
delegació de la Mesa de contractació, ha requerit electrònicament a la empresa proposada
com a adjudicatària a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte i
l’empresa la va acceptar, disposant de 10 dies hàbils per a presentar la documentació
requerida, a comptar des de l’endemà de l’acceptació de la notificació.
7.- En data 5/05/2022, ABOLAFIO CONSTRUCCIONS S.L va presentar instància per
renunciar al procediment de licitació del contracte. En data 11 de maig de 2022 la Mesa de
Contractació accepta informe de data 5 de maig de 2022 el responsable del contracte emet
informe tècnic, en què proposa declarar la retirada de l’oferta de l’empresa ABOLAFIO
CONSTRUCCIONS S.L, i proposar adjudicatària a la següent empresa per ordre de
classificació, EUROCATALANA D’OBRES I SERVEIS S.L.
8.- En data 11/05/2022 la directora del Servei de Contractació i Compres, mitjançant
delegació de la Mesa de contractació, ha requerit electrònicament a la empresa proposada
com a adjudicatària a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte i
l’empresa la va acceptar
9.- L’empresa ha dipositat la fiança per import de 40.393,50€ (CV 12022000043530)
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació com a garantia definitiva i ha presentat la resta
de documentació requerida conforme l’establert en el Plec de clàusules administratives
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particulars. La directora del Servei de Contractació i Compres ha acceptat la documentació
presentada.
10.- La Mesa de
informes emesos
executiu Projecte
W de Granollers
B6255403 5

contractació, segons actes de data 11 i 31/05/2022 i d'acord amb els
proposa l'adjudicació del contracte d’obres per l’execució del projecte
constructiu del vial de connexió amb el nou complex hospitalari del sector
(fase 1) a l’empresa EUROCATALANA D’OBRES I SERVEIS amb CIF

11.- Existeix crèdit aquat i necessari en el pressupost de 2022 destinat a la contractació de
la empresa proposada com a adjudicatària.
Fonaments de dret :
1.- Articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
pel que fa a la classificació de les ofertes, l'adjudicació del contracte i la notificació de
l'adjudicació.
2.- L’article 150.2. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel
que fa a la retirada d’ofertes
3.- Els articles 153 i 154 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, pel que fa a la publicitat i formalització dels contractes.
4.- Articles 157 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
pel que fa a l'adjudicació mitjançant el procediment obert.
Per tot l’exposat,
Es proposa a la Junta de Govern Local
Primer.- Excloure a l’empresa OBRES I SERVEIS ROIG, S.A del procés de licitació en la
mesura que no va justificar en el termini establert l’oferta presentada, sotmesa a baixa
temerària.
Segon.- Acceptar la retirada de l’oferta d’ABOLAFIO CONSTRUCCIONS S.L. del procés de
licitació, de conformitat amb l’article 150.2. LCSP
Tercer.- Adjudicar a l’empresa EUROCATALANA D’OBRES I SERVEIS S.L, amb CIF
B6255403-5, el contracte d’obres per l’execució del projecte constructiu del vial de connexió
amb el nou complex hospitalari del sector W de Granollers (fase 1), per un import de
807.870,05 €, més 169.652,71 €, corresponents al 21% d’IVA, que fa un total de
977.522,76€, el que representa una baixa del 0,32% respecte el preu de licitació i una oferta
de rebaixa sobre els preus contradictoris de 0,366%, un termini de garantia de 24 mesos, i
un termini d’execució de 4 mesos, a càrrec de l’aplicació pressupostària
K3102/15321/61936 Nou vial sector W accés Hospital. i la resta de condicions presentades
a la seva oferta, d’acord amb l’informe tècnic i els fets i fonaments de dret invocats.
Quart.- Disposar la despesa a nom de l'adjudicatari pel import indicat en el punt primer del
present acord, alliberar el crèdit no consumit i comunicar-ho al departament de Comptabilitat
de l'Ajuntament
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Cinquè.- Publicar l’acord d'adjudicació i la posterior formalització del contracte, mitjançant
anunci en el perfil del contractant i en l’e-tauler de l’Ajuntament de Granollers.
Sisè.Formalitzar el contracte corresponent mitjançant document administratiu dins el
termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia de l’enviament de la notificació electrònica
d’aquest acord d’adjudicació i de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant, i en cas
que no es produís al mateix dia, a comptar des de la recepció de la notificació de l’acord
d’adjudicació, de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars
Setè.- Facultar a la senyora Alcaldessa/Presidenta de la corporació per a la signatura dels
contractes i dels documents necessaris per a l'execució d'aquest acord.
Vuitè.- Remetre telemàticament l'expedient de contractació al Registre Públic de Contractes
de la Generalitat.
Novè.- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.
Desè.- Informar a les empreses que poden accedir als documents que integren la tramitació
de la licitació (actes, informes, anuncis, etc) al Perfil del contractant.

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura el present certificat per ordre i amb el
vistiplau de l'alcaldessa, a Granollers el 16/06/2022.
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