JUAN ANTONIO GONZÁLEZ BLANCO, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT DE SILS
(GIRONA).
CERTIFICA: Que la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de data 24 de setembre de
2019, va adoptar, entre altres, el següent acord:
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4.- Adjudicació contracte de les obres previstes en la "Memòria valorada d'una
instal·lació fotovoltaica al Centre Cívic del nucli urbà". Expd. 2019/950
Fets:
En relació amb l'expedient relatiu a la licitació del pel contracte d'obres per l'execució del
“Projecte instal·lacions fotovoltaiques al Centre Cívic del nucli urbà” i vist l’informe
d’Intervenció, elevo l’informe-proposta de valoració de les ofertes emès en data 17 de maig de
2019, pels Srs. Salvador Jubany Viader, Sr. Jordi Gil Tor i Imma Marcó Julià, tècnics d'aquest
Ajuntament, designats per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 8 de juliol 2019,
com a òrgan competent per procedir a l'obertura de les proposicions i a la valoració de les
ofertes, de conformitat amb l’establert en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, davant
d’aquesta Junta de Govern.
Antecedents de fet
Vist que a l’expedient 2019/950 “Licitació contracte d'obres per l'execució del Projecte
instal·lacions fotovoltaiques al Centre Cívic del nucli urbà de Sils” se li apliquen les mesures de
tramitació simplificada previstes a l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de contractes del sector
públic (LCSP), d’acord amb les quals permet que la oferta es presenti mitjançant un únic sobre
o arxiu electrònic que s’avaluarà d’acord amb criteris d’adjudicació quantificables mitjançant
l’aplicació de fórmules establertes en els plecs i que aquesta avaluació es faci automàticament
amb mitjançant dispositius informàtics, garantint que la obertura de propostes no es fa fins que
no hagi finalitzat el termini de presentació de proposicions, pel que no és necessària la
constitució d’una mesa.
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Vist el certificat de l’eina Sobre Digital emès per la Plataforma de Contractació de Serveis
Públics d’acord amb el qual el termini de presentació d’ofertes finalitza el dia 19 d’agost de
2019 a les 23:59h i s’hi relacionen les propostes presentades.
Vistos els justificants de presentació de pliques de les diferents empreses presentades a la
licitació emesos per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics i que s’incorporen a
l’expedient.
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Vist el registre d’obertura de sobre emès per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics
en el qual es deixa constància de les accions dutes a terme en l’obertura de sobres.
Vist l’informe automàtic de valoració emès per l’aplicació de tramitació abreujada que permet
avaluar automàticament les ofertes presentades d’acord amb criteris d’adjudicació
quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules establertes en els plecs, el qual s’ha hagut de
repetir avui dia 2 de setembre de 2019, atès que el dia de l’obertura dels sobres, el dia 30
d’agost de 2019, com a conseqüència d’un problema informàtic no es generava correctament
l’informe d’avaluació, problema que no afectava al resultat final als efectes de la proposta
d’adjudicació, incorporat a l’expedient.
Vist l’informe proposta de valoració de les ofertes presentades emès per els aquí sotasignants,
de data 2 de setembre de 2019.
Vist que en data 2 de setembre de 2019 l’Alcaldia va dictar el Decret núm. 811 en que requeria:
“Primer.- Requerir a Connectivitat y Comunicaciones CONCOM, S.A., com a empresa
licitadora, que ha presentat l’oferta més avantatjosa en la licitació per la contractació de les
obres previstes en la “Memòria valorada per la instal·lació fotovoltaica al Centre Cívic del
nucli urbà de Sils”, atès que la seva oferta econòmica ha estat considerada com a
presumptament anormal ja que el preu ofertat té una baixa superior al 10% per aplicació de
l’establert en el punt H del quadre de característiques i en la clàusula 11.4 del plec de
clàusules administratives que regeixen la present licitació, per aplicació dels criteris que conté
l’article 85.3 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques
(preu inferior al 10% de la mitjana aritmètica) i a raó del que disposa l’article 149 LCSP, per
tal que en el termini màxim de 5 dies hàbils des de la tramesa/enviament del present
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requeriment, justifiquin i desglossin raonadament el baix nivell del preu ofertat i la seva
viabilitat a saber de l’establert en l’article 149.4 de la LCSP, en particular:
- L’estalvi que permet el mètode de fabricació o el constructiu.
-Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que es
disposició per executar les obres.
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La justificació requerida s’ha de presentar en el Registre d’entrada electrònic (e-tram) de
l’Ajuntament de Sils.
Si analitzada la justificació presentada es considera que l’oferta no pot ser complerta com a
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionat, la vostre oferta serà
exclosa.
En el supòsit que no es presenti la justificació requerida, dins el termini atorgat, es tindrà per
retirada la seva oferta.
Segon.- Requerir a Connectivitat y Comunicaciones CONCOM, S.A per tal que acrediti la seva
inscripció al per que acrediti la seva inscripció en el ROLECE (Registro oficial de Licitadores y
Empresas Classificades del Sector Público) o en el RELI (Registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya).”
Vist que en data 6 de setembre de 2019 i registre d’entrada 2019/5483, Connectivitat y
Comunicciones CONCOM, S.A. ha presentat instància en la que posen de manifest que no
poden acreditar la seva inscripció al ROLECE (Registro oficial de Licitadores y Empresas
Classificades del Sector Público) o en el RELI (Registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya).
Vist l’informe proposta de valoració de les ofertes presentades emès per els aquí sotasignants,
de data 9 de setembre de 2019.
Vist que el Decret d’Alcaldia núm. 2019/827 de data 9 de setembre de 2019 en que:
“Primer.- Excloure l’oferta presentada per Connectivitat y Comunicaciones CONCOM, S.A.,
atès que no ha pogut acreditar la seva inscripció al ROLECE (Registro oficial de Licitadores y
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Empresas Classificades del Sector Público) o en el RELI (Registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya), condició obligatòria per participar en la present
licitació, tal com s’estableix en el punt E del quadre de característiques i en la clàusula 9 del
plec de clàusules administratives que regeixen la present licitació
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Segon.- Requerir a Power Choice, S.L.., com a empresa licitadora, que ha presentat l’oferta més
avantatjosa en la licitació per la contractació de les obres previstes en la “Memòria valorada per
la instal·lació fotovoltaica al Centre Cívic del nucli urbà de Sils”, atès que la seva oferta
econòmica ha estat considerada com a presumptament anormal ja que el preu ofertat té una
baixa superior al 10% per aplicació de l’establert en el punt H del quadre de característiques i en
la clàusula 11.4 del plec de clàusules administratives que regeixen la present licitació, per
aplicació dels criteris que conté l’article 85.3 del Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions publiques (preu inferior al 10% de la mitjana aritmètica) i a raó del que
disposa l’article 149 LCSP, per tal que en el termini màxim de 5 dies hàbils des de la
tramesa/enviament del present requeriment, justifiquin i desglossin raonadament el baix nivell
del preu ofertat i la seva viabilitat a saber de l’establert en l’article 149.4 de la LCSP, en
particular:
- L’estalvi que permet el mètode de fabricació o el constructiu.
-Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que es
disposició per executar les obres.
La justificació requerida s’ha de presentar en el Registre d’entrada electrònic (e-tram) de
l’Ajuntament de Sils.
Si analitzada la justificació presentada es considera que l’oferta no pot ser complerta com a
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionat, la vostre oferta serà exclosa.
En el supòsit que no es presenti la justificació requerida, dins el termini atorgat, es tindrà per
retirada la seva oferta.
Tercer.- Requerir a Power Choice, S.L. per tal que acrediti la seva inscripció al ROLECE
(Registro oficial de Licitadores y Empresas Classificades del Sector Público) o en el RELI
(Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya).”
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Vist que en data 12de setembre de 2019 i registre d’entrada 2019/5570, Power Choice, S.L. ha
presentat instància en la que aporta la justificació requerida així com la documentació respecte
l’acreditació de la seva inscripció al ROLECE (Registro oficial de Licitadores y Empresas
Classificades del Sector Público).
Vist l’informe de l’Enginyer Municipal, de data 19 de setembre de 2019, respecte la justificació
de la baixa presumptament anormal presentada per Power Choice, S.L., en que conclou:
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“Atenent als aspectes esmentats i en base a l’establer a l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, es proposa NO excloure de la classificació l’oferta
presentada per l’empresa Power Choice, S.L doncs es considera aquesta suficientment
justificada econòmicament i que els treballs contractats es podran portar a terme adientment.”
INFORMEM
Que d’acord amb els certificats emesos per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics les
ofertes han estat presentades en el termini i la forma previstes en el Plec de clàusules
administratives particulars i en l’anunci de licitació del contracte.
Que les empreses que han presentat ofertes a la present licitació són les que seguidament és
detallen:
1.- Conectividad y Comunicaciones CONCOM, S.A.
2.- Power Choice, S.L.
3.- Disseny Tècnic Ditecsa, S.A.
4.- Grup Balaguer Projectes, S.L.
5.- SOLARTRADEX, S.L.
6.- Instal·lacions Industrials FAGOM, S.L.
7.- Visiona Solar, S.L.
8.- Mateu Nierga, S.L.
9.- Reimar Projectes i Instal·lacions S.L.
10.- ARKENOVA SCCL
11.- Energia Solar del Gironès 2007, S.L.U.
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12.- Instal·lacions i Manteniments Arbúcies, S.L.
13.- Fàbregas Immobles, S.L.
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Que la documentació presentada per les empreses és complerta i suficient i s’ajusta als requisits
establerts al plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta licitació exceptuant,
Disseny Tècnic Ditecsa, S.A. i Reimar Projectes i Instal·lacions S.L, que han presentat la
declaració de responsable i la declaració de compatibilitat/idoneïtat i dels terminis de garantia
correctament, però la proposta econòmica l’han presentada en format “PDF” quan havia de ser
en format “XLSX”, per tal de poder generar l’informe de valoració i avaluació de les ofertes;
s’ha considerat la possibilitat d’esmenar dit error material, però davant el fet que la proposta
econòmica formulada per Disseny Tècnic Ditecsa, S.A. i Reimar Projectes i Instal·lacions S.L
són la tercera i novena ofertes més elevades respecte la resta, i que només hi ha un únic criteri
de valoració, el preu, no s’ha considerat necessari procedir a requerir la seva esmena atès que no
variaria el resultat de la valoració/avaluació automàtica de les ofertes, en tant que no modificarà
la valoració i posició de l’oferta més avantatjosa econòmicament, en conseqüència no s’han
incorporat les mateixes en l’informe automàtic de valoració.
Que un cop analitzades totes les propostes dels licitadors, s’ha detectat que la proposta
econòmica realitzada per Conectividad y Comunicaciones CONCOM, S.A., la qual és les més
baixa i en conseqüència correspondria proposar la seva adjudicació, juntament amb la de Power
Choice, S.L. i Disseny Tècnic Ditecsa, S.A., tenen una baixa anormal, per aplicació de
l’establert en el punt H del quadre de característiques i la clàusula 11.4 del plec de clàusules
administratives que regeixen la present licitació, a raó del que disposa l’article 85.3 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques (preu inferior al
10% de la mitjana aritmètica); així doncs; es considera que les referides propostes es troben
incurses en presumpció d’anormalitat, en base als següents resultats:
% DE DIFERÈNCIA
PROPOSTA
A LA BAIXA
ECONÒMICA
SEGONS LA MITJA
SENSE/IVA
ARITMÈTICA

LICITADOR

Conectividad y Comunicaciones CONCOM, S.A.
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Power Choice, S.L.

17.721,65 €

SI (10,96%)

Disseny Tècnic Ditecsa, S.A.

17.741,13 €

SI (10,86%)

Grup Balaguer Projectes, S.L.

18.105,20 €

SOLARTRADEX, S.L.

18.133,84 €

Instal·lacions Industrials FAGOM, S.L.

21.367,64 €

Visiona Solar, S.L.

22.500,00 €

Mateu Nierga, S.L.

23.000,00 €

Reimar Projectes i Instal·lacions S.L.

24.107,44 €

ARKENOVA SCCL

24.407,59 €

Energia Solar del Gironès 2007, S.L.U.

25.856,50 €

Instal·lacions i Manteniments Arbúcies, S.L.

27.870,83 €

Fàbregas Immobles, S.L.

28.035,74 €

NO SUPERIOR AL
10%
NO SUPERIOR AL
10%
NO SUPERIOR AL
10%
NO SUPERIOR AL
10%
NO SUPERIOR AL
10%
NO SUPERIOR AL
10%
NO SUPERIOR AL
10%
NO SUPERIOR AL
10%
NO SUPERIOR AL
10%
NO SUPERIOR AL
10%

Es considera la mitjana aritmètica de les ofertes presentades l’import de 19.902,88€ atès que
les propostes presentades per Arkenova SCCL, Energia Solar del Gironès, S.L., Instal·lacions i
Manteniments Arbúcies, S.L. i Fàbregues Immobles, S.L. s’han d’excloure al realitzar aquesta
mitjana en tant que són un 10% més elevades de les unitats percentuals de la mitjana de totes
les ofertes presentades (art. 85.3 del RLCAP), essent la quantia mínima per no ser considerada
una baixa anormal de 17.912,59€ (10% inferior a la mitja aritmètica).
En conseqüència, atès l’establert en el punt H del quadre de característiques i la clàusula 11.4
del plec de clàusules administratives que regeixen la present licitació, es consideren en
presumpció d’anormalitat les ofertes presentades per Conectividad y Comunicaciones
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CONCOM, S.A, oferta econòmica més favorable, juntament amb les ofertes de Power Choice,
S.L. i Disseny Tècnic Ditecsa, S.A..
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Que CONCOM, S.A., qui havia presentat l’oferta més avantatjosa, no va poder donar
compliment del requeriment efectuat per tal de justificar la presumpció d’anormalitat de la seva
oferta presentada així com de l’acreditació d’estar degudament inscrita en el ROLECE (Registro
oficial de Licitadores y Empresas Classificades del Sector Público) o en el RELI (Registre
electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya), motiu pel qual se l’ha exclòs
de la present licitació.
Que Power Choice, S.L., la segona oferta més avantatjosa, ha justificat degudament la seva
proposta econòmica considerada presumptament anormal, tal com es desprèn de la
documentació aportada requerida un cop analitzada, així com de l’informe de l’Enginyer
Municipal de data 19 de setembre de 2019 el qual els aquí signants es fan seu als efectes de la
valoració d’aquesta, adjuntant-se com annexa al present informe; així com ha acreditat la seva
inscripció al ROLECE (Registro oficial de Licitadores y Empresas Classificades del Sector
Público).
Que l’informe automàtic de valoració determina que l’empresa millor classificada, un cop
exclosa CONCOM, S.A., és Power Choice, S.L., d’acord amb l’ordre, puntuació i detall que
s’hi relaciona.
Vist el certificat emès pel Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público (ROLECE) sobre les dades inscrites per l’empresa millor classificada Power Choice,
S.L, amb NIF núm. B45877727, que s’ha incorporat a l’expedient, on queda acreditat que
l’empresa està vàlidament constituïda, que l’objecte social s’ajusta al de la licitació i que el
firmant de la declaració responsable i de l’oferta econòmica ostenta la deguda representació,
així com la no concurrència de cap prohibició de contractar.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, adopta el següent
ACORD:
Primer.- Excloure l’oferta presentada per Connectivitat y Comunicaciones CONCOM, S.A.,
atès que no ha pogut acreditar la seva inscripció al ROLECE (Registro oficial de Licitadores y
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Empresas Classificades del Sector Público) o en el RELI (Registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya), condició obligatòria per participar en la present
licitació, tal com s’estableix en el punt E del quadre de característiques i en la clàusula novena
del plec de clàusules administratives que regeixen la present licitació.
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Segon.- Adjudicar el contracte de les obres previstes en la “Memòria valorada per la instal·lació
fotovoltaica al Centre Cívic del nucli urbà de Sils”, a l'empresa POWER CHOICE, S.L, amb
NIF núm. B45877727, per un import total de disset mil set-cent vint-i-un euros amb seixantacinc cèntims d’euro (17.721,65€, IVA no inclòs), amb la repercussió de la quantitat de
3.721,55€ en concepte d’IVA, totalitzant l’import de 21.443,20€, atès que ha acreditat i
justificat la seva proposta econòmica, considerada inicialment com a presumptament anormal,
d’acord amb la classificació que resulta de l’informe automàtic de valoració següent:
Posició

NIF

Oferta S/IVA

Puntuació

1

A61039426 Conectividad y Comunicaciones CONCOM, S.A.

16.448,99 €

100,000

2

B45877727

Power Choice, S.L.

17.721,65 €

92,819

3

B67035352

Grup Balaguer Projectes, S.L.

18.105,20 €

90,852

4

B65264434

SOLARTRADEX, S.L.

18.133,84 €

90,709

5

B62130893

Instal·lacions Industrials FAGOM, S.L.

21.367,64 €

76,981

6

B64431422

Visiona Solar, S.L.

22.500,00 €

73,107

7

B17911934

Mateu Nierga, S.L.

23.000,00 €

71,517

8

F65161226

ARKENOVA SCCL

24.407,59 €

67,393

9

B17914201

Energia Solar del Gironès 2007, S.L.U.

25.856,50 €

63,616

10

B17220419

Instal·lacions i Manteniments Arbúcies, S.L.

27.870,83 €

59,019

11

B17013301

Fàbregas Immobles, S.L.

28.035,74 €

58,671

No incorporar l’oferta presentada per Disseny Tècnic Ditecsa, S.A. i Reimar Projectes i
Instal·lacions S.L a l’informe automàtic de valoració, atès que s’ha presentat en un format
erroni, en format “PDF” quan havia de ser en format “XLSX”, tanmateix s’ha considerat la
possibilitat d’esmenar dit error material, però davant el fet que les propostes econòmiques
formulades (ofertes) eren més elevades respecte d’altres i que només hi ha un únic criteri de
valoració, el preu, no es considera necessari procedir a requerir la seva esmena atès que no
variaria el resultat de la valoració/avaluació automàtica de les ofertes, a saber de conèixer
l’oferta més avantatjosa, en conseqüència s’entendrien classificades en tercer i novè lloc, atès
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que les seves ofertes ascendeixen a 17.741,12€ (IVA no inclòs) i 27.107,44€ (IVA no inclòs)
respectivament.
Tercer.- Disposar la despesa derivada del contracte per un import total de 21.443,20€, IVA
inclòs, tot reajustant la despesa autoritzada inicialment, el pagament de la qual es farà per mitjà
de factures mensuals, durant la durada del contracte.

Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 - 17410 SILS - Telèfon 972 16 80 00 - Fax 972 85 36 17

Quart.- Nomenar com a responsable del contracte l’enginyer municipal, Sr. Jordi Gil Tor,
d’acord amb l’article 62 LCSP i comunicar-li que d’acord amb l’article 210.2 LCSP en relació a
la DA 3ra LCSP.
Cinquè.- Notificar a l’empresa adjudicatària que el contracte es perfeccionarà amb la signatura
d’acceptació de la notificació d’aquesta resolució d’adjudicació i posterior retorn del document
a l’administració contractant en el termini màxim de 3 dies hàbils. El retorn del document,
signat electrònicament, serà requisit imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
Sisè.- Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el procediment de
contractació.
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte i l’informe automàtic de valoració en el perfil de
contractant de l’Ajuntament de Sils, en compliment de l’article 151.1 en relació a l’article
159.6.e) LCSP i comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

L’acord precedent ha obtingut el quòrum legal establert per a la seva validesa, i perquè consti i
amb l’excepció prevista a l’article 206 del ROF, lliuro el present d’ordre i amb el vistiplau del
senyor alcalde.
I perquè així consti, lliura aquest certificat d’ordre de l’alcalde i amb el seu vist-i-plau.
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Vist i plau,
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