Número de registre: 2021-12-02 ECAO-13026/2021

Resolució: Obres del Projecte de reparació d’una sala de calderes a la zona esportiva municipal de Can Jofresa.
Titular: BOVER GUTIÉRREZ, S.L.
Òrgan Gestor: Contractació serveis i subministrament

Exp. ECAO 13026/2021
Dependència d’origen
Servei de Contractació
Secció de Contractació d’Obres

RESOLUCIÓ:
Actualment la instal·lació de climatització de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa
està compost per tres calderes a gas instal·lades l’any 1987. Aquestes donaven servei de
ACS als vestuaris del pavelló i pistes d’atletisme, així com al sistema de calefacció
mitjançant fan-coils distribuïts per diferents recintes del pavelló. Associada a la instal·lació
de ACS, es disposa d’un sistema de captació de solar d’energia tèrmica, composta per
dinou captadors ubicats a coberta i acumuladors solars en un recinte exterior, contigu a la
sala de calderes. Amb el pas del temps la instal·lació s’ha anat deteriorant, el sistema de
captació solar està totalment avariat. En quan a la sala de calderes, només hi ha una
caldera que està en servei i la resta d’elements (bescanviadors, acumuladors, vàlvules)
requereixen un manteniment permanent, no garantint un servei correcte.
Aquest fet, obliga a realitzar un intervenció de substitució del sistema d’energia solar
tèrmica, així com l’adequació de la sala de calderes amb la reposició dels elements
principals del sistema.
L’Ajuntament de Terrassa en data 13 de juliol de 2021 va aprovar el “Projecte de reparació
d’una sala de calderes a la zona esportiva municipal de Can Jofresa”, redactat per les
tècniques municipals del Servei de Patrimoni i Manteniment en data 7 de juliol de 2021,
amb un pressupost d’execució per contracte de setanta-vuit mil cent quaranta-un euros
amb noranta-vuit cèntims (78.141,98 €) (sense IVA) i de noranta-quatre mil cinc-cents
cinquanta-un euros amb vuitanta cèntims (94.551,80 €) (amb IVA), desprès d’haver avaluat
l’informe favorable emès per la directora del servei de Patrimoni i Manteniment, en data 7
de juliol de 2021 per a la seva aprovació.
L’objecte de l’aquest projecte és executar les accions necessàries per reparar la sala de
calderes de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa, procedint a la adequació de la
sala de calderes i substitució d’una de les calderes existents d’ACS, així com la reposició
de tot el sistema d’energia solar tèrmica, esmenant les mancances que l’actual sistema té i
que estan ocasionant problemes de funcionament en els sistema d’aigua calenta sanitària.
El tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de
Terrassa, mitjançant la resolució núm. 2021-10-07 ECAO-13026/2021 de data 7 d'octubre
de 2021, va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de Clàusules Administratives
Particulars reguladores del contracte de les obres definides en el "Projecte de reparació
d’una sala de calderes a la zona esportiva municipal de Can Jofresa" de Terrassa,
mitjançant el procediment obert simplificat sumari, per tal de determinar la millor oferta,
amb un pressupost de licitació de setanta-vuit mil cent quaranta-un euros amb noranta-vuit
cèntims (78.141,98 €) (IVA exclòs) i de noranta-quatre mil cinc-cents cinquanta-un euros
amb vuitanta cèntims (94.551,80 €) (IVA inclòs). El termini d’execució es preveu que sigui
de dos (2) mesos.
En data 14 d’octubre de 2021, es va publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant i a
la plataforma Pixelware i, per tant, el termini màxim per presentar les ofertes finalitzava el
29 d’octubre. A partir del dia 2 de novembre es va iniciar el procés d’obertura electrònica de
les pliques, a través de la plataforma de contractació Pixelware. Les empreses que han
presentat oferta per a aquest procediment són:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LLONCH-CLIMA, SL
LONIX INVEST, SL
INSTAL·LACIONS GRAVISA, SL
FRICOR SERVEI INTEGRAL, SL
UTE ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL - AIKON FACILITY, SL
BOVER GUTIÉRREZ, SL
ELECTRO MARTEIX, SL

El sobre únic de les ofertes va quedar obert efectivament el dia 2 de novembre de 2021 a
les 14:31 hores. S’adjunta com a annex, formant part de la present resolució, el detall
d’aquest tràmit electrònic. Les propostes econòmiques queden recollides en el quadre
següent:
Criteris avaluables de forma automàtica
per aplicació de fórmules
Empreses

Proposta econòmica per a l’execució de
les obres
(PEC, sense IVA)

1. LLONCH-CLIMA, SL

72.117,23 €

2. LONIX INVEST, SL

75.719,21 €

3. INSTAL·LACIONS GRAVISA, SL

67.139,00 €

4. FRICOR SERVEI INTEGRAL, SL

76.620,24 €

5. UTE ABOLAFIO CONSTRUCCIONS,
SL - AIKON FACILITY, SL

-

6. BOVER GUTIÉRREZ, SL

64.890,00 €

7. ELECTRO MARTEIX, SL

73.453,00 €

Totes les empreses participants han declarat ser aptes per contractar amb el sector públic i
tenir la capacitat d’obrar i les condicions de solvència econòmica i financera així com
tècnica i professional, per participar en aquest procediment de conformitat amb els requisits
que s’estableixen en el plec de clàusules administratives particulars.
En aquest punt, els serveis tècnics municipals del Servei de Patrimoni i Manteniment, van
observar que l'empresa UTE ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL - AIKON FACILITY, SL no
havia aportat, dins la seva oferta, l'annex indicatiu de la seva proposta econòmica (annex 4
del PCAP), segons es requereix en el punt 7 del quadre de característiques del contracte
referent a la clàusula vintena del plec. I per tant, no ha presentat l'oferta ajustada a las
exigències del PCAP i aquesta no pot ser objecte d'esmena.
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L'article 139 de la LCSP senyala que les proposicions dels interessats s’han d’ajustar als
plecs i la documentació que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l’acceptació
incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o
condicions, sense cap excepció o reserva.
En aplicació de l’article 176 de la LCSP i de l'article 84 del Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP) aquesta oferta no es pot acceptar
doncs no inclou tots els elements requerits i necessaris per a la realització de les obres ni
per a la valoració de la proposta perquè l’import econòmic constitueix un element
fonamental de l’oferta en ser l’únic criteri avaluable en aquesta licitació i, per tant, no
esmenable.
De igual forma i de conformitat amb els pronunciaments als seus informes: 9/06, del 24 de
març de 2006; 36/04, de 7 de juny de 2004; 27/04, de 7 de juny de 2004; 6/00, de 11 d'abril
de 2000; 48/02, de 28 de febrer de 2003; 47/09, de 1 de febrer de 2010, pel que fa a la
proposta econòmica, no es esmenable tot allò que no es posseeix en el moment de
finalitzar els terminis de presentació de ofertes.
I, en aquest sentit, els serveis tècnics municipals, en el seu informe de data 9 de novembre
de 2021, proposen l'exclusió de la proposta presentada per la UTE ABOLAFIO
CONSTRUCCIONS, SL - AIKON FACILITY, SL d'aquest procediment per no haver
presentat cap proposta econòmica per a l'execució del contracte.
Així mateix, els serveis tècnics municipals van comprovar que cap de les propostes
presentades resultava una oferta anormal o desproporcionada. En el seu informe de data 9
de novembre de 2021, relatiu a la valoració global de les ofertes, detallen aquests càlculs i
la puntuació obtinguda per aplicació dels criteris de valoració previstos en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i, en conseqüència, proposen l’adjudicació de les
obres contingudes en el "Projecte de reparació d’una sala de calderes a la zona esportiva
municipal de Can Jofresa" a l’empresa BOVER GUTIÉRREZ, SL.
Del contingut d’aquest informe tècnic de valoració de les propostes, que es publicarà
juntament amb la present resolució en el perfil del contractant i en la plataforma Pixelware i,
per aplicació dels criteris de valoració previstos en el plec de clàusules administratives
particulars, resulta la següent puntuació global, per ordre decreixent:
Criteris avaluables de forma automàtica
per aplicació de fórmules (100 punts)
Empreses

Proposta econòmica per
a l’execució de les obres
(PEC, sense IVA)

Puntuació

6. BOVER GUTIÉRREZ, SL

64.890,00 €

100,00

3. INSTAL·LACIONS GRAVISA, SL

67.139,00 €

83,03

1. LLONCH-CLIMA, SL

72.117,23 €

45,46
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Criteris avaluables de forma automàtica
per aplicació de fórmules (100 punts)
Empreses

Proposta econòmica per
a l’execució de les obres
(PEC, sense IVA)

Puntuació

7. ELECTRO MARTEIX, SL

73.453,00 €

35,38

2. LONIX INVEST, SL

75.719,21 €

18,28

4. FRICOR SERVEI INTEGRAL, SL

76.620,24 €

11,48

5. UTE ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL AIKON FACILITY, SL

exclòs

I en conseqüència, d’acord amb els articles 150, 151 i 159 de la Llei de contractes del
sector públic i de conformitat amb l’informe de valoració global de les ofertes, el contingut
del qual aquest òrgan de contractació fa seu als efectes de la motivació d’aquesta
adjudicació, l’empresa que ha presentat la millor oferta en la licitació del contracte de les
obres definides en el "Projecte de reparació d’una sala de calderes a la zona esportiva
municipal de Can Jofresa" és BOVER GUTIÉRREZ, SL, que proposa un preu de seixantaquatre mil vuit-cents noranta euros (64.890,00 €) (IVA exclòs) i de setanta-vuit mil cinccents setze euros amb noranta cèntims (78.516,90 €) (IVA inclòs). El termini total
d’execució dels treballs és de dos (2) mesos.
Als efectes del que disposa l’article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP), no es preveuen modificacions en aquest contracte.
Pel que fa a la puntuació, l’empresa BOVER GUTIÉRREZ, SL ha obtingut la màxima
puntuació, 100 punts, en l’únic criteri avaluable en aquesta licitació, l’econòmic, al haver
proposat l’oferta més baixa sense que hagi resultat desproporcionada o anormal.
En consultar la documentació de l’empresa BOVER GUTIÉRREZ, SL al RELI, s’ha pogut
comprovar la seva personalitat jurídica, la seva aptitud, la no incursió en cap causa de
prohibició per contractar amb l’administració i la seva capacitat d’obrar; i que té contractada
una assegurança en la modalitat “responsabilitat civil per danys a tercers”. Quant a la seva
solvència econòmica i financera, queda acreditat un volum de negoci anual, referit al millor
exercici dins dels tres darrers anys, per un import superior a una vegada i mitja el
pressupost de licitació del contracte. La solvència tècnica demanada per participar en
aquest procediment també queda suficientment acreditada amb la documentació aportada,
tal com indica l’informe tècnic de data 9 de novembre de 2021.
Pel que fa a la situació d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, des de l’Ajuntament de Terrassa s’ha comprovat, a
través de mitjans electrònics, que aquesta es troba al corrent de pagament.
L’interventor general ha emès el corresponent informe.
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Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i Patrimoni, reunida en
data 21 de maig de 2021.
Així mateix, als efectes de l’article 62 de la LCSP, es designa com a responsable del
contracte a la directora del Servei de Patrimoni i Manteniment de l’Àrea d'Economia,
Finances, Serveis Generals i Govern Obert, càrrec ocupat per la Sra. Mercè Peralvo Ferrer.
Atès allò que disposa l’article 158 i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), l’art. 53.1.o) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, correspon a l'alcalde la competència com a òrgan de contractació respecte
d'aquest contracte.
L'alcalde - president, mitjançant Decret amb número de registre 2020-11-05 DELE11407/2020 de data 5 de novembre de 2020, delegà les atribucions en aquesta matèria en
el tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert. Aquesta tinença d'alcaldia
declara no incórrer en cap circumstància de prohibició de contractar d'acord amb l'article
71.g) de la LCSP, ni conflicte d’interessos de l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels
principis ètics i normes de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta de
l’Ajuntament de Terrassa.
Per tot això, en atenció als antecedents esmentats i en ús de les facultats delegades,
DISPOSO:
PRIMER.- Adjudicar a la mercantil BOVER GUTIÉRREZ, SL, el contracte de les obres
definides en el "Projecte de reparació d’una sala de calderes a la zona esportiva municipal
de Can Jofresa" de Terrassa per l'import de seixanta-quatre mil vuit-cents noranta euros
(64.890,00 €) (IVA exclòs) i de setanta-vuit mil cinc-cents setze euros amb noranta cèntims
(78.516,90 €) (IVA inclòs) i un termini d’execució de dos (2) mesos.
Als efectes del que disposa l’article 204 de la LCSP, no es preveuen modificacions en
aquest contracte.
L’empresa BOVER GUTIÉRREZ, SL resulta adjudicatària com a conseqüència de la
puntuació obtinguda en l’únic criteri de valoració, tal com detalla d’informe tècnic de data 9
de novembre de 2021 de valoració global de les ofertes, el contingut del qual aquest òrgan
de contractació fa seu als efectes de la motivació d’aquesta adjudicació: ha obtingut la
màxima puntuació, 100 punts, per haver estat la seva oferta econòmica la més baixa,
sense que hagi resultat desproporcionada o anormal.
SEGON.- Excloure a l’UTE ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL - AIKON FACILITY, SL de
l'adjudicació del contracte, d'acord amb el fixat als articles 139 i 176 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l'article 84 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP) i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars reguladores del contracte, ja que la seva proposició no s’ajusta
als plecs i a la documentació que regeixen la licitació, per no haver presentat cap proposta
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econòmica per a l'execució del contracte, segons l'informe dels serveis tècnics municipals
de data 9 de novembre de 2021.
TERCER.- Carregar l’import de la despesa total de setanta-vuit mil cinc-cents setze euros
amb noranta cèntims (78.516,90 €) (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària 7452 34201
62300 del Pressupost Municipal vigent.
Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i Patrimoni, reunida en
data 21 de maig de 2021.
QUART.- Notificar aquesta resolució, juntament amb l’informe de valoració global, a
l’empresa BOVER GUTIÉRREZ, SL, adjudicatària de les obres de referència i a la resta de
candidats o licitadors.
CINQUÈ.- Advertir a l’adjudicatari de l’obligació d’elaborar 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, de conformitat amb les prescripcions de l’article 7 del RD
1627/1997, de 24 d’octubre, i al lliurament, en el termini màxim de deu dies a comptar des
de l’adjudicació, d’aquest pla de seguretat i salut a la Corporació, per a la seva aprovació.
SISÈ.- Advertir a l’adjudicatari que les factures hauran de portar informació codificada
(codis DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides (òrgan gestor, unitat
tramitadora i oficina comptable). Aquests codis varien en funció de l'àrea, el servei o
l'empresa que les haurà de validar. En aquest procediment, els codis DIR3 que s’indicaran
a les factures són:
Oficina comptable

Òrgan Gestor

Unitat tramitadora

LA0003834

LA0008908

LA0008908

En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica, i de
conformitat amb la modificació de l’ordenança municipal per al govern i administració
electrònica, l’ús de la factura electrònica (format Facturae) i la seva presentació a través
del punt general d’entrada de factures electròniques és obligatori per a tots els proveïdors
que en el marc d’una relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat
obres per a l’Ajuntament.
SETÈ.- El contracte es perfecciona amb la signatura d’acceptació pel contractista de la
resolució d’adjudicació, de conformitat amb el que disposa l’art. 159.6.g) de la LCSP. En
aquest sentit, han de presentar a la Seu Electrònica:
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/ferTramit.jsp?id=3641 una declaració empresarial
signada electrònicament de l’acceptació de la resolució d’adjudicació, indicant que es tracta
de l'expedient ECAO 13026/2021.
VUITÈ.- Designar responsable del contracte a la directora del Servei de Patrimoni i
Manteniment de l’Àrea d'Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert, càrrec
ocupat per la Sra. Mercè Peralvo Ferrer, a qui correspondrà supervisar-ne l’execució i
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la
prestació pactada es realitzi correctament.
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NOVÈ.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques d’aquest contracte, segons el que preveu l’article 346 del LCSP.
DESÈ.- Publicar aquesta resolució en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Terrassa, a
través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
Isaac Albert Agut
Tinent d’alcalde
Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
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