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Certificat
Identificació
Òrgan: Junta de Govern Local
Títol: Serveis de neteja, conservació i manteniment estacions de bombament aigües residuals en
baixa al terme municipal de Palafrugell. Adjudicació
Núm. exp.: 32/2021 de Licitacions administratives
Ref.:
Josep Rovira i Jofre, secretari de l’Ajuntament de Palafrugell, sense perjudici dels termes en què
s’aprovi l’acta de la sessió,
Certifico
Que el/la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió del dia 14/04/2022 ha adoptat l’acord
que es transcriu literalment, en la seva part necessària:
Relació de fets
I. En data 13 de gener de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient número 32/2021,
per la contractació dels serveis de neteja, conservació i manteniment estacions de bombament
aigües residuals en baixa al terme municipal de Palafrugell, juntament amb els plecs de clàusules
administratives particulars, amb multicriteri d’adjudicació i un preu de licitació de 164.751,61€
(preu base de 149.774,19€ més 14.977,42€ del 10% d’IVA), i de prescripcions tècniques, a licitar
per mitjà de procediment obert, no sotmès a regularització harmonitzada.
II. La licitació es va iniciar amb la publicació del corresponent anunci al perfil del contractant en
data 20 de gener de 2022, presentant-se les següents empreses licitadores:
Nom del licitador
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU
Companyia General d'Aigües de Catalunya SA
FCC Aqualia, S A

NIF
A08000234
A60401585
A26019992

III. En data 8 de febrer de 2022, la mesa de contractació es va reunir per realitzar l’obertura del
sobre A, corresponent a la documentació administrativa i va acordar admetre a totes les empreses
licitadores.
IV. En data 10 de febrer de 2022 es va reunir novament la mesa per procedir a l’obertura del sobre
B, corresponent a la part de l’oferta objecte de valoració segons els criteris sotmesos a judici de
valor. En aquest mateix acte es va acordar sol·licitar informe dels serveis tècnics de Serveis
Municipals per a la valoració de la documentació presentada.
V. En data 28 de febrer de 2022, els serveis tècnics de Serveis Municipals va emetre informe en el
qual varen realitzar una proposta de valoració dels criteris de forma motivada. Valoració que va
ser ratificada pels membres de la mesa de contractació en data 4 de març de 2022 i que és la
següent:
Licitadora
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU

Pla
treball
20

Organització
serveis emergència
15
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Companyia General d'Aigües de Catalunya SA
FCC Aqualia, SA
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20
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En aquest mateix acte es va procedir a l’obertura del sobre C, corresponent a l’oferta econòmica i
altres criteris automàtics d’adjudicació, realitzant la valoració de les propostes presentades i
atorgant les següents puntuacions globals, d’acord amb el criteris per a l’adjudicació del contracte
establerts en el plec de clàusules administratives particulars, classificades d’acord amb l’article
150 de la LCSP, amb el resultat següent:
Ordre
1
2
3

Empresa
FCC Aqualia, SA
Sociedad General de Aguas de
Barcelona, SAU
Companyia General d'Aigües de
Catalunya SA

Punts criteris
judici de valor
40

Punts criteris
automàtics
56,56

Puntuació total

35

52,17

87,17

25

59,47

84,47

96,56

I en conseqüència, la mesa va declarar com a proposta amb la millor relació qualitat preu l’oferta
presentada per l’empresa FCC Aqualia, SA amb NIF A26019992, acordant requerir-li l’acreditació
de la documentació continguda en el sobre A, així com la fiança definitiva.
VI. En data 30 de març de 2022, l’empresa FCC Aqualia, SA va presentar la documentació
requerida i va formalitzar el dipòsit de garantia definitiva per import de 1.468,89€, amb número
d’operació 320220001542.
VII. En data 31 de març de 2022, la mesa de contractació es va reunir novament per comprovar la
documentació presentada i, un cop revisada, va acordar donar per complert el requeriment,
proposant l’adjudicació del contacte dels serveis de neteja, conservació i manteniment estacions
de bombament aigües residuals en baixa al terme municipal de Palafrugell a favor de l’empresa
FCC Aqualia, SA amb NIF A26019992.
VIII. Totes les actes i informes de motivació corresponents han estat publicats al perfil del
contractant de la corporació local.
Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contracte del sector públic, per la que 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 (en endavant LCSP). Article 131 pel que fa al procediment
d’adjudicació i articles 145 i 150 pel que fa als criteris de valoració de les ofertes, la seva
classificació i l’adjudicació dels contractes.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment.
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El Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació.
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
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Acords
Primer. Ratificar la valoració proposada per la mesa de contractació i la puntuació global atorgada,
d’acord amb el criteris per a l’adjudicació del contracte establerts en el plec de clàusules
administratives particulars, classificades d’acord amb l’article 150 de la LCSP.
Ordre
1
2
3

Empresa
FCC Aqualia, SA
Sociedad General de Aguas de
Barcelona, SAU
Companyia General d'Aigües de
Catalunya SA

Punts criteris
judici de valor
40

Punts criteris
automàtics
56,56

Puntuació total

35

52,17

87,17

25

59,47

84,47

96,56

Segon. Adjudicar a favor de l’empresa FCC Aqualia, SA amb NIF A26019992 el contracte dels
serveis de neteja, conservació i manteniment estacions de bombament aigües residuals en baixa
al terme municipal de Palafrugell pels preus i condicions següents:
Any 1
Any 2
Any 3
Any 4
Total

Preu fix anual
Import IVA (10%)
Pressupost total iva inclòs
29.377,86
2.937,79
32.315,65
29.756,28
2.975,63
32.731,91
30.113,33
3.011,33
33.124,66
30.571,89
3.057,19
33.629,08
119.819,36
11.981,94
131.801,30

Oferta preus unitaris per a possibles modificacions previstes.
a. Pel servei de neteja i manteniment d’una unitat d’estació de bombament.
Preu unitat Import IVA (10%)
4.367,42
436,74

Preu total iva inclòs
4.804,16

b. Pel subministrament i instal·lació d’un sistema de telegestió de les mateixes característiques
que el que es troba instal·lat en el bombament del Piverd (apartat 15 PPT) en el cas que
l’Ajuntament decideixi executar aquesta inversió de millora a les altres 6 instal·lacions objecte del
contracte i durant l’execució del mateix
Preu unitat Import IVA (21%)
1.083,48
227,53

Preu total iva inclòs
1.311,01

Criteris mediambientals.
Adscriure al contracte el vehicle amb número de matrícula: 2288LWR Nissan e-NV200 100%
elèctric, que disposa de les següents característiques tècniques:
a. Emissions NOx. Distintiu 0
b. Emissions de CO2: 38,85gr Co2/km
I d’acord amb la declaració de mitjans tècnics i materials presentada, s’adscriu al servei:
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- Al senyor JJV, per la direcció tècnica, com a representant i responsable tècnic del servei.
- Al senyor JCSA com a oficial de manteniment (GP2B) pel control de funcionament/manteniment
preventiu/pintura/neteges.
- Al senyor XRR, com a oficial de manteniment (GP2A) per la revisió general dels
equips/manteniment correctiu/neteges pous bombeig
- Al senyor SRH, com a operari de manteniment (GP2B) per la revisió general dels
equips/manteniment correctiu/neteges pous bombeig
- El camió cuba-rata matrícula 4443LFD per a eventuals operacions de neteja, i un camió grua per
eventuals operacions de manteniment, i la resta d’equips i maquinària recollits en el Plec tècnic de
la licitació i l’oferta presentada, documents que formen part integrant del contracte.
Tercer. Disposar la següent despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 71.1600.21300
anomenada Despeses manteniment estacions de bombeig.
Exercici mesos Import net
2022
2023
2024
2025
2026

6 14.688,93€
12 29.567,07€
12 29.934,80€
12 30.342,61€
6 15.285,95€
Total 119.819,36€

%
Import IVA
IVA
10 1.468,89€
10 2.956,71€
10 2.993,48€
10 3.034,26€
10 1.528,60€
10 11.981,94€

Import total
16.157,82€
32.523,78€
32.928,28€
33.376,87€
16.814,55€
131.801,30€

El present contracte té caràcter plurianual pels exercicis 2022 a 2026 i d’acord amb l’article 30è de
les Bases d’Execució del Pressupost, la Junta de Govern Local és competent per a l’aprovació
dels compromisos d’exercicis futurs que es derivi.
D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), l’autorització o realització de les
despeses de caràcter plurianual restarà subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la despesa a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost per a les anualitats que correspongui.
En els supòsits previstos legalment, aquestes anualitats es reajustaran amb la conformitat del
contractista o per raons d’interès públic, només amb el tràmit d’audiència, i l’informe de la
Intervenció.
Quart. Fixar en 21.567,48€, IVA no inclòs, l'import màxim limitatiu, per les modificacions previstes
del contracte durant la seva vigència. Les possibles modificacions del contracte estaran subjectes,
com a requisit previ, a l'habilitació de la consignació pressupostària corresponent.
L'Ajuntament podrà assolir la consignació pressupostària fins aquest import màxim limitatiu, però
en cap cas s'entén com a modificació l'excés d'amidaments d'unitats previstes en el projecte fins a
un màxim del 10% de l’import d'adjudicació del contracte, ni tampoc la substitució d'unitats
previstes per unes no previstes sempre que no sigui superior a un 3% del preu d'adjudicació i
aquesta incorporació no comporti cap augment del preu d'adjudicació.
Cinquè. Publicar el present acord d’adjudicació i la formalització dels documents contractuals en el
Perfil de contractant, als efectes previstos a l’article 154 de la LCSP.
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Sisè. Obrir l’expedient núm. 4/2022 anomenat Execució serveis de neteja, conservació i
manteniment ebars per la tramitació del contracte de serveis vinculat.
Setè. Notificar a les empreses interessades el present acord amb detall de la puntuació obtinguda.
Vuitè. Facultar a l’Alcalde perquè en representació de la Corporació procedeixi a la signatura dels
documents públics i privats que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
I per tal que tingui els efectes oportuns lliuro aquest certificat a Palafrugell en la data que consta a
l’encapçalament.
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