Ref 26/2018/COOS
Expedient: COOS - Contracte d'obres en obert simplificat
Document: Acta Mesa A
Assumpte: Projecte d’ampliació del skatepark a Can Sant Joan, Rubí

A la ciutat de Rubí, a les 09:10 hores del dia 25 de juliol de 2019, es constitueix, convocats en
legal forma els seus membres, la Mesa de contractació que resta conformada com tot seguit es
detalla:
President:

Sr. Rafael Güeto Ortiz, Regidor de Planificació Territorial, Seguretat i
Serveis a les empreses.

Vocals:

Sr. Sandra Cerdà Gomez, Interventora de Fons
Sr. Marta Cuesta García, Secretaria.
Sra. Mª Carmen Méndez Arrebola, Coordinadora de l’Àmbit d’Obra i
Espai Públic.

Secretària:

Sra. Visitación Rico Flor, TAG del servei de Contractació.

En data 8 de març de 2019 es va constituir la mesa per l’acte públic d’obertura de pliques
(sobre únic) que contenen la documentació administrativa i les propostes econòmiques
avaluables de forma automàtica, en la que es va acordar per unanimitat dels membres de la
Mesa:
“Primer.- Proposar a l’òrgan de contractació, de conformitat amb el previst a l’informe tècnic
referent a la valoració dels criteris automàtics de les ofertes econòmiques i proposta
d’adjudicació emès i signat en data d’avui per la tècnica del Servei de Contractació i la
coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic, que la Mesa fa seu, l’adjudicació a l’empresa
FERKUMA MAQUINARIA S.L. amb NIF B86629201 com adjudicatària del contracte de les
obres locals previstes en el projecte tècnic d’ampliació del skatepark a Can Sant Joan de
Rubí, per un import de 278.001,91 euros (iva inclòs) segons l’oferta presentada per l’empresa,
donat que compleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules administratives
particulars i en el plec de condicions tècniques i ha estat l’oferta amb la millor relació qualitatpreu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP.
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El desglossament és el següent: 229.753,64 euros pressupost net i 48.248,27 euros en
concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 60 mesos i el número de treballadors a contractar en
situació legal de desocupació és de 17 persones.
L’empresa segons la seva oferta, es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap
d’obra amb una experiència de 10 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida
establerts en la clàusula 5 del PCAP i 8 anys com a criteri d’adjudicació establerts en la
clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència de 17 anys (5 anys de solvència
tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 12 anys com a criteri
d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP).
La valoració efectuada té caràcter provisional, a resultes de l’acreditació dels anys
d’experiència del cap d’obra i l’encarregat per part de l’empresa que es proposa com a
adjudicatària.
Segon.- En data 19 de març de 2019 es va notificar el requeriment de documentació previ a
l’adjudicació a l’empresa FERKUMA MAQUINARIA SL (registre de sortida 2019004097),
mitjançant notificació electrònica a una de les dues adreces que havien estat facilitades per
l’empresa a tal efecte: ferkumabcn@ferkuma.es.
Tercer.- En data 9 d’abril de 2019 es realitza mesa interna i s’acorda que , en el requeriment
notificat a l’empresa es feia constar expressament que: “(...) es REQUEREIX a FERKUMA
MAQUINARIA SL amb NIF B86629201 perquè aporti, en un termini de 7 dies hàbils, a comptar
des de l’endemà de la recepció del present requeriment, la següent documentació (...)”, i també
s’advertia que: “D’acord amb l’article 150.2 i 159.4 de la LCSP, si l’empresa licitadora no
presenta la documentació requerida o no constitueix la garantia definitiva dins del termini
assenyalat s’entendrà que retira la seva oferta.”
No obstant l’anterior, aquest requeriment NO ha estat atès per part de l’empresa.
Es comprova que l’adreça de correu electrònic utilitzada a efectes de notificacions és la que va
declarar l’empresa en la instància que acompanyava el sobre únic presentat, document “Model
de presentació d’oferta”, presentat en el registre general d’entrada de l’Ajuntament en data 14
de gener de 2019 amb el número de registre 2019001604. En aquest document que facilita el
propi Ajuntament a les empreses licitadores, clarament es llegeix en l’apartat “Dades per a
notificació”: e-mail: ferkuma@ferkuma.es i ferkumabcn@ferkuma.es.
Com a conseqüència s’exclou a l’empresa FERKUMA MAQUINARIA SL amb NIF
B86629201 per no haver donat compliment al requeriment previ a l’adjudicació, notificat en
data 19 de març de 2019 amb el número de registre de sortida 2019004097, a l’adreça
electrònica habilitada i autoritzada a tal efecte: ferkumabcn@ferkuma.es; i entendre, de
conformitat amb els articles 150.2 i 159.4 de la LCSP, que l’empresa, en tant que no ha atès
aquest requeriment, ha retirat la seva oferta.
Es proposa a l’òrgan de contractació la incoació del procediment que correspongui per a
la imposició a l’empresa FERKUMA MAQUINARIA SL amb NIF B86629201, d’una penalitat
corresponent al 3% de l’import del pressupost base de licitació, IVA exclòs, de conformitat
amb el previst a l’article 150.2 de la LCSP, així com la possible incoació del procediment
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que correspongui per a la declaració de la prohibició de contractar de l’empresa
FERKUMA MAQUINARIA SL amb NIF B86629201, de conformitat amb el previst als articles
71 i següents de la LCSP.
Es proposa l’adjudicació del contracte de les obres locals previstes en el projecte tècnic
d’ampliació del skatepark a Can Sant Joan de Rubí a l’empresa ROIG I FILLS ASSOCIATS
SA amb NIF A58401282, en tant que ha obtingut la segona millor puntuació (78,37 punts) i ha
resultat la segona classificada, per un import de 289.190,00 euros (iva inclòs) segons l’oferta
presentada per l’empresa, donat que compleix amb les condicions requerides en el plec de
clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha estat l’oferta
amb la millor relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP.
El desglossament és el següent: 239.000,00 euros pressupost net i 50.190,00 euros en
concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 72 mesos i el número de treballadors a contractar en
situació legal de desocupació és de 2 persones.
L’empresa segons la seva oferta, es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap
d’obra amb una experiència de 14 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida
establerts en la clàusula 5 del PCAP i 12 anys com a criteri d’adjudicació establerts en la
clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència de 20 anys (5 anys de solvència
tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 15 anys com a criteri
d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP).
Atès que la valoració efectuada del criteri de valoració referent a la qualitat de l’equip
tècnic (cap d’obra i encarregat) té caràcter provisional a resultes de l’acreditació dels anys
d’experiència per part de l’empresa que es proposa com a adjudicatària, la puntuació total
obtinguda per aquesta empresa també té caràcter provisional.
S’acorda requerir a l’empresa ROIG I FILLS ASSOCIATS SA amb NIF A58401282, que ha
obtingut la segona millor puntuació, perquè aporti tota la documentació requerida a la clàusula
11 del plec clàusules administratives particulars i tota la que justifiqui els criteris de solvència
econòmica, financera i tècnica previstos a la clàusula 5 del plec de clàusules administratives
particulars, de conformitat amb l’article 159 de la LCSP, així com la documentació acreditativa
del criteri de valoració regulat a la clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars
relatiu a l’equip tècnic, cap d’obra i encarregat, que ha estat valorat amb caràcter provisional.
S’acorda notificar l’acord d’exclusió a l’empresa FERKUMA MAQUINARIA SL amb NIF
B86629201 i el requeriment previ a l’adjudicació a l’empresa ROIG I FILLS ASSOCIATS SA
amb NIF A58401282 mitjançant la remissió del corresponent ofici per part de la secretària de la
mesa.
Quart.- En data 18 de juliol de 2019 l’arquitecta del Servei de Projectes i Obres emet informe
tècnic en el qual es fa constar que, revisada la documentació aportada en el requeriment previ i
en el requeriment d’esmenes per l’empresa ROIG I FILLS ASSOCIATS SA amb NIF
A58401282 en relació al criteri de valoració relatiu a la qualitat de l’equip tècnic (cap d’obra i
encarregat), regulat a la clàusula 7 del PCAP es fa constar que:
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“El cap d’obra té una titulació habilitant i una experiència acreditada de 12 anys en treballs de
cap d’obra segons la documentació presentada, dels quals 2 anys son la experiència mínima
requerida. Tot i que el licitador oferta un cap d’obra amb una experiència de 14 anys, els anys
acreditats suposen el màxim de puntuació i per tant, no fan variar la puntuació final ROIG I FILLS
ASSOCIATS SA com a oferta adjudicatària.



L’encarregat té una titulació habilitada i una experiència acreditada de 10 anys en treball
d’encarregat segons la documentació presentada, dels quals 5 anys son l’experiència mínima
requerida. Tot i que el licitador oferta un encarregat amb una experiència de 20 anys,
l’experiència acreditada és inferior a l’ofertada i fa variar la puntuació.

Tenint en compte que l’experiència acreditada del cap d’obra son 12 anys (2 anys com a
solvència tècnica mínima requerida en el clàusula 5 del PCAP i 10 anys com a criteri
d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP), i l’experiència acreditada de l’encarregat son
10 anys (5 anys com a solvència tècnica mínima requerida en el clàusula 5 del PCAP i 5 anys
com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP).
Pel que fa al criteri d’adjudicació de l’experiència del cap d’obra els 10 anys acreditats suposen
el màxim de puntuació. Pel que fa al criteri d’adjudicació de l’experiència de l’encarregat, es
calcula de nou la puntuació tenint en compte l’experiència acreditada per part de l’empresa.
Segons la clàusula 7 del PCAP, la fórmula per a la valoració de l’experiència de l’encarregat és
multiplicar els anys d’experiència superiors als cinc anys, per 0,5 punts. La puntuació màxima
per aquest criteri és de 5 punts.
Efectuada la valoració definitiva en relació al criteri automàtic relatiu a la qualitat de l’equip
tècnic (cap d’obra i encarregat) segons els anys que l’empresa ROIG I FILLS ASSOCIATS SA
amb NIF A58401282 ha acreditat (10 anys el cap d’obra i 5 anys l’encarregat) i que prèviament
havia estat valorat amb caràcter provisional, el quadre resum amb la puntuació total dels
diferents criteris automàtics és 75,88.
En data 19 de juliol de 2019 la tècnica del Servei de Contractació i la Coordinadora de l’Àmbit
d’Obra i Espai Públic, emeten informe tècnic en el mateix sentit que l’anterior.
En base a l’anterior, la Mesa de contractació acorda per unanimitat:
Únic.- Per tant, es proposa a l’empresa ROIG I FILLS ASSOCIATS SA amb NIF A58401282
com adjudicatària del contracte de les obres del projecte d’ampliació del skatepark a Can
Sant Joan de Rubí, per un import de 289.190,00 euros (iva inclòs) segons l’oferta presentada
per l’empresa, donat que compleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules
administratives particulars i en el plec de condicions tècniques i ha estat l’oferta amb la millor
relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP.
El desglossament és el següent: 239.000,00 euros pressupost net i 50.190,00 euros en
concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 72 mesos i el número de treballadors a contractar en
situació legal de desocupació és de 2 persones.
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L’empresa es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap d’obra amb una
experiència acreditada de 12 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en
la clàusula 5 del PCAP i 10 anys com a criteri d’adjudicació establert en la clàusula 7 del
PCAP) i un encarregat amb una experiència acreditada de 10 anys (5 anys de solvència
tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 5 anys com a criteri
d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP).

Essent les 09:20 hores, finalitza la Mesa de contractació convocada i s’aixeca la present acta
que signaran els assistents

TAG Servei de Contractació

Coordinadora de l'Ambit
d'Obra i Espai Públic

VISITACION RICO FLOR

M. Carmen Méndez Arrébola

25/07/2019 9:16:05
La secretària

Intervingut a efectes de fiscalització prèvia
limitada
d'acord amb les bases d'execució del
pressupost
el
reglamenti de control
25/07/2019
9:28:05
intern.
La interventora

MARTA CUESTA GARCÍA

Sandra Cerdà Gómez

25/07/2019 10:53:24
El regidor delegat de Planificació Territorial,
Seguretat i Serveis a les empreses

25/07/2019 10:58:02

RAFAEL GÜETO ORTIZ

25/07/2019 11:12:36
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