DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
Olot, la Garrotxa, a data de la signatura electrònica
Antecedents
El Consell de la Presidència de data 3 de febrer de 2021, va aprovar l’expedient de contractació
administrativa de les obres de restauració del diferents espais i ornaments de les fonts, safareigs i zona
de pícnic dins el nucli de població de Les Planes d’Hostoles, amb el cofinançament del Fons europeu de
desenvolupament regional (FEDER), mitjançant procediment obert simplificat, i per un valor estimat de
85.429,29 €.
A la data de finalització del termini establert per a la presentació d’ofertes (25 de febrer de 2021), es va
presentar les següents empreses:


FÀBREGAS IMMOBLES SL, amb NIF B17013301 i domicili al carrer Girona, 63, codi postal
17310 de Lloret de Mar (Girona), amb el registre d’entrada E2021000761 de 11/02/2021.



SANTI ROCA PASTELLS, amb NIF 77917530Q i domicili a l’avinguda Narcís Arnau, 30, codi
postal 17172 de les Planes d’Hostoles (Girona), amb el registre d’entrada E2021001021 de
24/02/2021.



OBRES MEROCA, SLU, amb NIF B55268973 i domicili a la Ronda les Mates, 28, codi postal
17800 d’Olot (Girona), amb el registre d’entrada E2021001038 de 25/02/2021.



PERE BOADA COMAS S.L., amb NIF B17320268 i domicili a la carretera d’Olot, 88, codi postal
17174 de Sant Feliu de Pallerols (Girona), amb el registre d’entrada E2021001039 de
25/02/2021.

En data 10 de març de 2021, el tècnic responsable del contracte ha emès informe de valoració que
conclou amb un resum de valoració i qualificació de l’oferta que es transcriu a continuació:
Ofertes
Les següents empreses han presentat aquestes ofertes:

Import projecte
Empreses
FÀBREGAS IMMOBLES SL
SANTI ROCA PASTELLS
OBRES MEROCA, SLU
PERE BOADA COMAS S.L

Import base Import
Total
Puntuació
pressupost 21%IVA
Pressupost
(màx.10p)
85.429,29 € 17.940,15 € 103.369,43 €
78.968,25 €
82.500,00 €
77.429,29 €
85.400,00 €

16.583,33 €
17.325,00 €
16.260,15 €
17.934,00 €

95.551,58 €
99.825,00 €
93.689,44 €
103.334,00 €
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9,81
9,39
10,00
9,07

Oferiment de les millores
Empreses
FÀBREGAS IMMOBLES SL
SANTI ROCA PASTELLS
OBRES MEROCA, SLU
PERE BOADA COMAS S.L

Millora-1
Si
No

Millora-2
Si
No

Millora-3
Si
No

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

Puntuació

x

75
75
75
70

Resum puntuacions:

Puntuacions finals
FÀBREGAS IMMOBLES SL
SANTI ROCA PASTELLS
OBRES MEROCA, SLU
PERE BOADA COMAS S.L

Oferta econ.
9,81
9,39
10,00
9,07

Millora-1
60
60
60
60

Millora-2
10
10
10
10

Millora-3
5
5
5
0

Total
84,81
84,39
85,00
79,07

Per tant l’empresa amb la puntuació més elevada atenent als criteris que s’ha fixat per la valoració és
Obres Meroca, SLU.
Pel que es proposa l’adjudicació de les obres a Obres Meroca, SLU”.
En data 12 de març de 2021, es va requerir a Obres Meroca, SLU la documentació necessària per
procedir a l’adjudicació del contracte, documentació que va ser presentada el 18 de març de manera
que en aquests moments procedeix aprovar l’adjudicació del contracte dins els 5 dies següents tal i com
estableix la clàusula 18 del PCAP.
Considerant que la competència del President per aprovar les adjudicacions ha estat delegada al
Consell de Presidència per decret de 17 de juliol de 2019; que la propera sessió de Consell de
Presidència no es preveu fins el proper 7 d’abril i per tal de complir amb el que preveu la clàusula 18 del
PCAP, es proposa avocar la competència per aquest acte donant compte d’aquesta resolució a la
propera sessió de Consell de Presidència que es dugui a terme.
La interventora del Consell Comarcal acredita que a l’aplicació pressupostària 2021 41 459 65001
“Restauració de diferents espais de les Planes d’Hostoles” hi consta consignació suficient per fer front a
la despesa proposada.
Fonaments de dret
Articles 159 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Clàusula 18 del PCAP
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Acord de delegació de competències del President al Consell de Presidència de 17 de juliol de 2019.
Per tot l’anterior,
Decreto:
1. Avocar la competència per aquest acte.
2. Aprovar i declarar vàlida la licitació.
3. Adjudicar el contracte de de les obres de restauració del diferents espais i ornaments de les fonts,
safareigs i zona de pícnic dins el nucli de població de Les Planes d’Hostoles, amb el cofinançament
del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), a l’empresa Obres Meroca, SLU, amb NIF
B55268973.
El preu d’adjudicació és de 93.689,44 € , que es desglossa en 77.429,29 € de base i 16.260,15 €
d’VA calculat al 21%.
La durada és de 6 mesos des de l’acta de replanteig.
El contracte podrà tenir una prorroga no superior a tres mesos més en el supòsit que així ho
determini el director de les obres.
4. Disposar la despesa a càrrec a l’aplicació pressupostària 2021 41 459 65001 “Restauració de
diferents espais de les Planes d’Hostoles”.
5. Requerir a l’empresa adjudicatària del contracte per tal que, transcorregut el termini de 15 dies hàbils
comptats des de l’endemà de la notificació d’aquests acords als diferents licitadors i la seva
publicació al perfil del contractant, compareguin davant el Consell Comarcal de la Garrotxa a fi de
formalitzar els corresponents contractes administratius, sempre en cas que durant aquest termini no
es presenti recurs contra aquests acords que en comporti la suspensió.
6. Facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura de la documentació necessària per fer
efectius els acords esmentats.
Publicitat
1. Publicar aquests acords al Perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes.
Comunicació
1. Notificar aquests acords als licitadors.
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