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OSCAR BUXERES SOLER, secretari general de l’Ajuntament de Sitges
(Barcelona)

CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada 18 d’octubre de 2021
va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
REGIDORIA D’HISENDA I CONTRACTACIÓ:
ADJUDICACIÓ
DEL
CONTRACTE
DE
L’EXECUCIÓ
DE
L’OBRA
CORRESPONENT AL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LA
PISTA 2 DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU PINS VENS. 1379-000007-002917/2021.
Antecedents:
Atès que en data 12 de juliol de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar
l’expedient del contracte i el plec de clàusules administratives particulars i
l’autorització de la despesa de la licitació per l’execució de l’obra corresponent al
projecte de substitució del paviment de la pista 2 del pavelló poliesportiu Pins
Vens (exp. 1379-000007-002917/2021), per procediment obert
Atès que un cop feta la publicitat requerida en data 11 de juny de 2021 a la
Plataforma Pública de Contractació, i un cop finalitzat el termini per la presentació
de les proposicions per part de les persones interessades en la licitació, es
constata que s’han presentat les següents:
1.
2.
3.
4.

VIA GLOBAL FLOORING SL
DECORESPORT, S.A.
PAVIESPORT 2000 S.L.
B28 CONSTRUCCIONS SL

5. METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS SL
6. SOLUCIONES DECORATIVAS IBAIZABAL SL
7. IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S.L

Atès que per part del licitador s’ha presentat la documentació requerida per
l’article 150.2 de la LCSP, així com la resta de documentació tècnica requerida,
validada per part del responsable del contracte mitjançant informe csv. 7cbfff283186-4174-80b1-af3cc2a45ca0, i que consta que ha constituït la garantia definitiva
en data 30 d’agost de 2021 per import de 5.575,00€
Ateses les operacions comptables següents:



D Apunt previ 920210009039 d’import de 134.915,00 €
A/ Apunt previ 920210009040 d’import de 58.755,80 €

Normativa aplicable:
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1. La Llei 9/2017 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP)
2. El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques (RGLCAP), aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en
tot allò que no contradigui a la Llei 9/2017.
3. El Reial Decret 817/2009 de 8 de maig pel qual es desplega parcialment la
Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic
4. El Plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de Sitges
(PCAG) vigents pel que fa a tot allò que no contradigui la LCSP.

Fonaments:
En data 8 d’agost de 2021 es va reunir la Mesa de Contractació per l’obertura del
Sobre Únic, de la que es va estendre la següent acta:
-

Número:
Data:
Hora:
Contracte
:

-

ACTA DE LA MESA VIRTUAL DE CONTRACTACIÓ
58
09/08/2021
9:15h
Execució de l’obra corresponent al projecte de substitució del paviment de
la pista 2 del pavelló poliesportiu Pins Vens. (ex. 1379-000007002917/2021) SOBRE DIGITAL

ASSISTENTS:
President suplent:

Sr. Eduard Terrado Pablo , regidor
Vocals permanents:

Sra. Lourdes Abelló Poveda, vocal suplent representant de la Secretaria General

Sra. Sìlvia Rodríguez Sánchez, vocal suplent representant de la Intervenció General
Secretaria:

Assumpta Badia Lorenz, Cap del departament de Contractació
Vocal específic:

Sr. Òscar Villas Garcia, Cap del departament de Projectes i Obres.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Oberta la sessió ordinària per la secretària a les 9:15 hores, i una vegada comprovada l’existència
del quòrum que cal perquè la sessió pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els assumptes
inclosos en l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA:
1.- Obertura Sobre Únic (declaració responsable i criteris objectius), relatiu al contracte
d’execució de l’obra corresponent al projecte de substitució del paviment de la pista 2 del
pavelló poliesportiu Pins Vens. (ex. 1379-000007-002917/2021)
Atès que per Junta de Govern Local de data 12 de juliol de 2021 va aprovar l’expedient núm.
1379-000007-002917/2021 per al contracte de referència.
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Un cop examinat el certificat de l’eina Sobre Digital general per la Plataforma Pública de
Contractació, es constata que dins el termini establert a l’efecte, s’han presentat les següents
empreses:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

VIA GLOBAL FLOORING SL
DECORESPORT, S.A.
PAVIESPORT 2000 S.L.
B28 CONSTRUCCIONS SL
METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS SL
SOLUCIONES DECORATIVAS IBAIZABAL SL
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S.L

Seguidament, es procedeix a les 9:17h, d’acord amb el Registre d’Obertura de sobres, a l’obertura
del Sobre Únic prèvia l’acreditació per part del custodis de les credencials corresponents, i d’acord
amb els plecs, contindrà els documents que s’hi determinen.
Es constata que l’empresa PAVIESPORT 2000 S.L no ha introduït la paraula clau per poder desxifrar
i obrir el sobre únic.
La clàusula 11.2 del PCAP estableix:
“.../...
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format
electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar
aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part
de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està
xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per
tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les
tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula abans de l’obertura del primer
sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la
valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver
introduït l’empresa la paraula clau.
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.../...”
Vist la traça digital de l’aplicació on es constata que s’ha demanat la paraula clau mitjançant correu
electrònic fins a tres vegades, a més d’una trucada telefònica que no ha estat atesa per l’empresa.
Vist que es va comunicar la convocatòria de la Mesa de contractació amb temps suficient per que les
empreses podessin introduir les paraules clau i que de fet, la resta d’empreses licitadores les han
introduït en temps i forma:
Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts
Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sitges
Codi d'expedient:
1379-000007-002917/2021
Convocatòria de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 04/08/2021 13:25 h
Descripció: Es fa pública la convocatòria de la Mesa Virtual de Contractació pel
dia 09/08/2021, a les 9:00h, amb el següent
Ordre del Dia:
1. Obertura del sobre únic (declaració responsable i criteris objectius)
Aquest acte no és públic

Documentació administrativa:
Declaració
responsable

Núm.

Empresa

1

VIA GLOBAL FLOORING SL

Consta

2

DECORESPORT, S.A.

Consta

3

PAVIESPORT 2000 S.L

Sobre no obert per
manca paraula clau

4

B28 CONSTRUCCIONS SL

Consta

5

METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS SL

Consta

6

SOLUCIONES DECORATIVAS IBAIZABAL SL

Consta

7

IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S.L

Consta

Criteris objectius:
1. VIA GLOBAL FLOORING SL
Criteri 1.1. Ampliació del temps de garantia.
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Ampliació de
garantia
1 trimestre
2 trimestres
3 trimestres
4 trimestres
5 trimestres

Opció escollida
licitador

X

Criteri 1.2. Antiguitat mitja a una empresa constructora del cap d’obra i l’encarregat fins a 5
punts.
Antiguitat mitja del cap de l’obra i
Opció escollida
l’encarregat
licitador
Més de 7 anys
X
Entre 5 i 7 anys
Menys de 5 anys
(*) L’empresa no presenta informe de vida laboral

Criteri 1.3 Oferta econòmica
Preu sense IVA

Tipus
d’IVA

111.500 €
2.

Quota d’IVA

21 %

Preu amb IVA

23.415 €

134.915 €

Percentatge
de baixa
38,4%

DECORESPORT, S.A.

Criteri 1.1. Ampliació del temps de garantia.
Ampliació de
garantia
1 trimestre
2 trimestres
3 trimestres
4 trimestres
5 trimestres

Opció escollida
licitador

X

Criteri 1.2. Antiguitat mitja a una empresa constructora del cap d’obra i l’encarregat fins a 5
punts.
Antiguitat mitja del cap de l’obra i
Opció escollida
l’encarregat
licitador
Més de 7 anys
X
Entre 5 i 7 anys
Menys de 5 anys
(*) L’empresa presenta informe de vida laboral
Criteri 1.3 Oferta econòmica
Preu sense IVA
119.103,17 €

Tipus
d’IVA
21 %

Quota d’IVA
25.011,67 €

Preu amb IVA
144.114,84 €

Percentatge
de baixa
25,588%

Ajuntament de Sitges - P0827000A – C. Nou, 12 - 08870 Sitges - Tel. 010 / 938117600 - ajuntament@sitges - www.sitges.cat - @ajsitges - www.facebook.com/AjuntamentdeSitges

3.

PAVIESPORT 2000 S.L.

L’aplicació no permet accedir al contingut, per tant, d’acord amb la clàusula 11.2 del PCAP no
es podrà efectuar la valoració de la documentació corresponent a la seva oferta

4.

B28 CONSTRUCCIONS SL

Criteri 1.1. Ampliació del temps de garantia.
Ampliació de
garantia
1 trimestre
2 trimestres
3 trimestres
4 trimestres
5 trimestres

Opció escollida
licitador

X

Criteri 1.2. Antiguitat mitja a una empresa constructora del cap d’obra i l’encarregat fins a 5
punts.
Antiguitat mitja del cap de l’obra i
Opció escollida
l’encarregat
licitador
Més de 7 anys
X
Entre 5 i 7 anys
Menys de 5 anys
(*) L’empresa presenta informe de vida laboral
Criteri 1.3 Oferta econòmica
Preu sense IVA
152.354,15 €

5.

Tipus
d’IVA

Quota d’IVA

21 %

Preu amb IVA

31.994,37 €

184.348,52 €

Percentatge
de baixa
4,81 %

METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS SL

Criteri 1.1. Ampliació del temps de garantia.
Ampliació de
garantia
1 trimestre
2 trimestres
3 trimestres
4 trimestres
5 trimestres

Opció escollida
licitador

X

Criteri 1.2. Antiguitat mitja a una empresa constructora del cap d’obra i l’encarregat fins a 5
punts.
Antiguitat mitja del cap de l’obra i
Opció escollida
l’encarregat
licitador
Més de 7 anys
X
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Entre 5 i 7 anys
Menys de 5 anys
(*) L’empresa no presenta informe de vida laboral
Criteri 1.3 Oferta econòmica
Preu sense IVA

Tipus
d’IVA

139.578,86 €

6.

Quota d’IVA

21 %

Preu amb IVA

29.311,56 €

168.890,42 €

Percentatge
de baixa
12,80 %

SOLUCIONES DECORATIVAS IBAIZABAL SL

Criteri 1.1. Ampliació del temps de garantia.
Ampliació de
garantia
1 trimestre
2 trimestres
3 trimestres
4 trimestres
5 trimestres

Opció escollida
licitador

X

Criteri 1.2. Antiguitat mitja a una empresa constructora del cap d’obra i l’encarregat fins a 5
punts.
Antiguitat mitja del cap de l’obra i
Opció escollida
l’encarregat
licitador
Més de 7 anys
X
Entre 5 i 7 anys
Menys de 5 anys
(*) L’empresa presenta informe de vida laboral
Criteri 1.3 Oferta econòmica
Preu sense IVA
124.845,64 €

7.

Tipus
d’IVA

Quota d’IVA

21 %

Preu amb IVA

26.217,58 €

151.063,22 €

IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S.L

Criteri 1.1. Ampliació del temps de garantia.
Ampliació de
garantia
1 trimestre
2 trimestres
3 trimestres
4 trimestres
5 trimestres

Opció escollida
licitador

X

Percentatge
de baixa
22 %
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Criteri 1.2. Antiguitat mitja a una empresa constructora del cap d’obra i l’encarregat fins a 5
punts.
Antiguitat mitja del cap de l’obra i
Opció escollida
l’encarregat
licitador
Més de 7 anys
X
Entre 5 i 7 anys
Menys de 5 anys
(*) L’empresa presenta informe de vida laboral
Criteri 1.3 Oferta econòmica
Preu sense IVA

Tipus
d’IVA

136.369,85 €

21 %

Quota d’IVA
28.637,67 €

Preu amb IVA

Percentatge
de baixa

165.007,52 €

14,8 %

Un cop finalitzada l’obertura del sobre Únic i comprovada la documentació presentada, la Mesa de
Contractació acorda:
 Posar a disposició del responsable del contracte, Sr. Òscar Villas Garcia, la documentació
presentada per les empreses licitadores per tal de:
1.
2.
3.



Determinar l’existència o no d’ofertes que continguin presumptament valors
desproporcionats d’acord amb la fórmula indicada a l’apartat I de quadre de característiques
del contracte contingut al PCAP.
Procedir a l’anàlisi i valoració de la documentació continguda en el sobre únic d’acord amb
els criteris establerts a l’apartat H de quadre de característiques del contracte contingut al
PCAP i clàusula catorzena també del PCAP.
Efectuar una classificació dels licitadors per ordre de puntuació amb proposta d’adjudicació
en favor de l’oferta presentada per part del licitador més ben valorada d’acord amb l’article
150 de la LCSP.

Acordar l’exclusió de l’empresa PAVIESPORT 2000 S.L. davant la impossibilitat de valorar la
seva oferta per no compleció del procés de presentació de l’oferta en no introduir la paraula clau
per tal que la mesa de contractació pogués procedir a l’obertura de la documentació

I no havent més afers que tractar s’aixeca la sessió quan son les 9:25h, donant per aprovada l’acta
en aquesta mateixa sessió, d’acord amb l’article 18.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
jurídic del sector públic.
Sitges a la data de la signatura electrònica.
El President,

La Secretària,

Eduard Terrado Pablo
Lorenz

Assumpta Badia

En data 18 d’agost de 2021 es va reunir la Mesa de Contractació per donar
compte de l’informe tècnic del sobre Únic i proposta d’adjudicació, de la que es va
estendre la següent acta:
-

Número:
Data:

-

ACTA DE LA MESA VIRTUAL DE CONTRACTACIÓ
60
18/08/2021
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-

Hora:
Contracte
:

-

9:00h
Execució de l’obra corresponent al projecte de substitució del paviment de
la pista 2 del pavelló poliesportiu Pins Vens. (ex. 1379-000007002917/2021) SOBRE DIGITAL

ASSISTENTS:
President suplent:

Sra. Carme Almirall Viñola, regidora
Vocals permanents:

Sra. Lourdes Abelló Poveda, vocal suplent representant de la Secretaria General

Sra. Marta Gómez Sanz, Interventora Accidental, vocat representant de la Intervenció
General
Secretaria:

Assumpta Badia Lorenz, Cap del departament de Contractació
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Oberta la sessió ordinària per la secretària a les 9:05 hores, i una vegada comprovada l’existència
del quòrum que cal perquè la sessió pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els assumptes
inclosos en l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA:
1.- Donar compte de l’informe tècnic del sobre Únic i proposta d’adjudicació, relatiu al contracte
d’execució de l’obra corresponent al projecte de substitució del paviment de la pista 2 del pavelló
poliesportiu Pins Vens. (ex. 1379-000007-002917/2021)
Atès l’informe emès en data 16 d’agost de 2021 per part del Sr. Oscar Villas Garcia, Cap
Departament Projectes i Obres, el qual es transcriu, literalment, a continuació
ASSUMPTE:
PROPOSTA TÈCNICA D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE
SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LA PISTA NÚMERO 2 DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU PINS
VENS.
OSCAR VILLAS GARCIA, tècnic municipal Cap del Departament d’Obres i Projectes de l'Ajuntament
de Sitges, un cop analitzada la documentació aportada per cadascuna de les empreses que han
participat en el procediment obert per a la realització de les obres recollides al ‘Projecte de
substitució del paviment de la pista número 2 del pavelló poliesportiu Pins Vens’, emet el següent:
INFORME
CONSIDERACIONS PRÈVIES
Vistes les ofertes presentades per les empreses que han participat en el concurs públic per a
l’execució de les obres contingudes al ‘Projecte de substitució del paviment de la pista número 2 del
pavelló poliesportiu Pins Vens’,
Vist que la documentació administrativa presentada s'ajusta a la requerida al Plec de Clàusules
Administratives,
CONSIDERACIONS
Una vegada revisades les ofertes econòmiques, correspon a cada licitador, la puntuació recollida a la
taula següent:
Empresa

Oferta

Puntuació
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VIA GLOBAL FLOORING
DECORESPORT SA
B28 CONSSTRUCCIONS SL
METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS SL
SOLUCIONES DECORATIVAS IBAIZABAL SL
IZER INGENIERÍA Y ECONÓMIA SL

134.915,00
144.114,84
184.348,52
168.890,42
151.063,22
165.007,52

90,00
85,72
67,03
74,21
82,50
76,02

Taula núm. 1.- Puntuacions obtingudes segons ofertes econòmiques
Una vegada revisada la documentació presentada per cadascuna de les empreses ofertants, per a la
resta de criteris objectius diferents del criteri econòmic, els correspon la puntuació recollida a la taula
núm. 2, tenint en compte que:
-

VIA GLOBAL FLOORING ofereix ampliar en 5 trimestres el termini de garantia i més de 7
anys d’antiguitat en el cap d’obra i l’encarregat designats a la realització dels treballs, però no
aporta informes de vida laboral.

-

DECORESPORT SA ofereix ampliar en 5 trimestres el termini de garantia i més de 7 anys
d’antiguitat en el cap d’obra i l’encarregat designats a la realització dels treballs, però només
presenta informació de la vida laboral d’un dels treballadors de l’obra. El PCAP (apartat H del
quadre de característiques del contracte) en requereix dos per donar la puntuació: “Es tracta
de puntuar que tant el cap d’obres com l’encarregat tingui un mínim d’antiguitat. En cas que
només una de les figures, cap d’obra o encarregat, compti amb l’antiguitat exposada, no es
puntuarà.”.

-

B28 CONSTRUCCIONES SL ofereix ampliar en 5 trimestres el termini de garantia i més de 7
anys d’antiguitat en el cap d’obra i l’encarregat designats a la realització dels treballs, aportant
els informes de vida laboral pertinents.

-

METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS SL ofereix ampliar en 5 trimestres el termini
de garantia i més de 7 anys d’antiguitat en el cap d’obra i l’encarregat designats a la
realització dels treballs, però no aporta informes de vida laboral.

-

SOLUCIONES DECORATIVAS IBAIZABAL SL ofereix ampliar en 5 trimestres el termini de
garantia i més de 7 anys d’antiguitat en el cap d’obra i l’encarregat designats a la realització
dels treballs, aportant els informes de vida laboral pertinents.

-

IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA SL ofereix ampliar en 5 trimestres el termini de garantia i
més de 7 anys d’antiguitat en el cap d’obra i l’encarregat designats a la realització dels
treballs, aportant els informes de vida laboral pertinents.

Empresa
VIA GLOBAL FLOORING
DECORESPORT SA
B28 CONSSTRUCCIONS SL
METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS SL
SOLUCIONES DECORATIVAS IBAIZABAL SL
IZER INGENIERÍA Y ECONÓMIA SL

Garantia

Antiguitat

Puntuació

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

0,00
0,00
5,00
0,00
5,00
5,00

5,00
5,00
10,00
5,00
10,00
10,00

Taula núm. 2.- Puntuacions obtingudes en la resta de criteris objectius
Una vegada sumades les puntuacions rebudes pels licitadors en el total dels criteris de valoració,
resulten les puntuacions recollides a la següent taula:

Empresa

Puntuació
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VIA GLOBAL FLOORING
DECORESPORT SA
B28 CONSTRUCCIONS SL
METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS SL
SOLUCIONES DECORATIVAS IBAIZABAL SL
IZER INGENIERÍA Y ECONÓMIA SL

95,00
90,72
77,03
79,21
92,50
86,02

Taula núm. 3.- Puntuacions obtingudes pels licitadors
CONCLUSIONS
Atès que la suma de les puntuacions definitives obtingudes per les diferents empreses licitadores,
ordenades de manera descendent, han estat les següents:
VIA GLOBAL FLOORING  95,00 punts
SOLUCIONES DECORATIVAS IBAIZABAL SL  92,50 punts
DECORESPORT SA  90,72 punts
IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA SL  86,02 punts
METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS SL  79,21 punts
B28 CONSTRUCCIONS SL  77,03 punts
Es proposa que l’empresa VIA GLOBAL FLOORING sigui l’adjudicatària del concurs de les obres
recollides al ‘Projecte de substitució del paviment de la pista número 2 del pavelló poliesportiu Pins
Vens’.
S’adjunta full de càlcul justificatiu.
Cap Departament Projectes i Obres
Àrea de Promoció i Territori
Ajuntament de Sitges
La Mesa de Contractació acorda:
 Donar-se per assabentada i publicar l’informe mitjançant el perfil del contractant pel
coneixement de les empreses.


Acordar elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa VIA
GLOBAL FLOORING SL, segons informe del tècnic responsable del contracte, d’acord amb el
següent ordre de puntuació:
-



Núm.
ordre
1
2
3
4
5
6

-

Licitador

VIA GLOBAL FLOORING SL
SOLUCIONES DECORATIVAS IBAIZABAL SL
DECORESPORT SA
IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA SL
METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS SL
B28 CONSTRUCCIONS SL

-

TOTAL
-

95,00
92,50
90,72
86,02
79,21
77,03

Notificar a l’esmentada empresa el requeriment de la documentació d’acord amb l’article 150.2
de la LCSP.

I no havent més afers que tractar s’aixeca la sessió quan son les 9:15 h, donant per aprovada l’acta
en aquesta mateixa sessió, d’acord amb l’article 18.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
jurídic del sector públic.
Sitges a la data de la signatura electrònica.
La Presidenta,

La Secretària,
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Carme Almirall Viñola
Lorenz

Assumpta Badia

Vist l’existència dins l’expedient de l’informe de data 31 d’agost de 2021, en
compliment de l’establert a l’article 172 del RD 2568/1986 del ROF, i als articles 15
a 20 del Reglament de Control Intern de l’Ajuntament de Sitges i Ens dependents i
participats, amb codi CSV 7aa4176f-5394-4319-89d4-4d6a8b627b35
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 1041/20 de modificació del Decret d’Alcaldia núm.
765/2020 que modifica els anteriors amb núm. 656/2019, 782/2019, 1438/2019 i
759/2020 relatius a la delegació d’atribucions en favor de la Junta de Govern
Local, a la creació de regidories i delegacions d’atribucions en favor dels seus
titulars, i el Decret d’Alcaldia 766/20, d’1 de juliol de 2020, de modificació dels
Decrets 531/2019 i 760/2020 de nomenament dels membres de la Junta de
Govern Local i Tinents d’Alcaldessa de l’Ajuntament de Sitges, i d’establiment de
la periodicitat de les seves sessions.
Vistes les conclusions de l’informe proposta s’adopten els següents
ACORDS:
Error: Reference source not found

PRIMER.- Ratificar l’ordre de classificació dels licitadors i la resta d’acords
adoptats per la Mesa de Contractació en el decurs del procés de licitació
(expedient núm. 1379-000007-002917/2021).
SEGON.- Adjudicar el contracte al licitador VIA GLOBAL FLOORING SL amb NIF
B65761868, d’acord amb la proposició presentada i amb subjecció a la resta de
condicions establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, així
com les especificacions tècniques següents:
DADES IDENTIFICACIÓ CONTRACTE:
Objecte: Execució de l'obra corresponent al projecte de substitució del paviment
de la pista 2 del pavelló poliesportiu Pins Vens.
Preu: 111.500 € més 23.415 € (21% d’IVA) amb un total de 134.915 €
Criteris Objectius:

 Ampliació del temps de garantia: 5 trimestres
Durada: 4 setmanes
Pròrrogues: No
TERCER. -. Aprovar la disposició de la despesa d’acord amb les operacions
comptables següents:


D Apunt previ 920210009039 d’import de 134.915,00 €

QUART. - Aprovar les anul·lacions de despesa d’acord amb les operacions
comptables següents:


A/ Apunt previ 920210009040 d’import de 58.755,80 €
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CINQUÈ. - Requerir a l’adjudicatari per que atorgui l’instrument de formalització
del contracte en document públic administratiu en els terminis establerts a la
clàusula divuitena del PCAP.
SISÈ. - Acordar que els terminis per l’execució de l’obra s’iniciaran a partir del
moment de la formalització del contracte.
SETÈ.- Comunicar les dades del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya, qui remetrà les dades a la Sindicatura
de Comptes, i publicar l’anunci de formalització d’acord amb els plecs i els models
d’utilització oficial, d’acord amb el Reial Decret 300/2011 de 4 de març, pel que es
modifica el 817/2009 de maig pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic.
VUITÈ .- Notificar el present acord a tots els que hagin participat en el
procediment de selecció del contractista”.
La Junta de Govern Local, per assentiment, aprova els acords transcrits en la
proposta precedent.
I per a la seva constància a l'expedient, emeto el present certificat, amb
l'advertiment de l'article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva
dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, per ordre i amb el
vistiplau de la senyora alcaldessa.
Sitges, a data de signatura electrònica
Vist i plau
L’Alcaldessa
Aurora Carbonell Abella

