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Antecedents
En data 21 de desembre de 2018 s’aproven per Junta de Govern Local el Plec de clàusules
administratives i tècniques particulars.
En data 27 de març de 2019 la Mesa de Contractació proposa adjudicar les obres
contemplades al projecte “Millora de la façana de l’edifici administratiu del Cementiri”, a
l’empresa ASISTACASA 2005 S.L.
En data 1 d’abril de 2019, l’òrgan de contractació requereix a l’empresa ASISTACASA 2005 S.L.
amb NIF B97600001 que aporti en un termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament de
la comunicació, tota la documentació requerida a la clàusula 11 del plec de clàusules
administratives particulars i tota la que justifiqui els criteris de solvència econòmics, financers i
tècnics previstos a la clàusula 5 del PCAP, de conformitat amb l’article 159 de la LCSP.
Fonaments de dret
El que s’estableix a les clàusules administratives en relació als articles 74 i següents de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Fets
L’empresa ASISTACASA 2005 S.L., acredita la solvència requerida a la clàusula 5 del PCAP
mitjançant el certificat del ROLECSP, de data 28 de gener de 2019, on s’especifica que
compleix amb la classificació empresarial:
CLASSIFICACIÓ
GRUP

C

SUBGRUP
4

CATEGORIA
1

La classificació acreditada correspon al mateix grup i subgrup i categoria exigida en la clàusula
5 del PCAP, per tant aquest extrem justifica els criteris de solvència econòmics, financers i
tècnics de conformitat amb l’article 74 de la LCSP.
En dates 24 d’abril de 2019 (reg. Entrada: 2019012509) i 16 de maig de 2019 (reg. Entrada:
2019016173) l’empresa ASISTACASA 2005 S.L., entra per registre la documentació amb
l’acreditació de l’experiència de l’equip tècnic valorada com a criteri d’adjudicació:
L’empresa ASISTACASA 2005 S.L. segons la seva oferta, es compromet a destinar a
l’execució de les obres, a un cap d’obra amb una experiència de 7 anys (dos 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) i a un encarregat amb una experiència de
12 anys (5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 7
anys com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP).

Tot i que la empresa justifica la solvència tècnica i econòmica amb la classificació empresarial,
es comprova que acredita l’experiència del cap d’obra i de l’encarregat que va ofertar.
1. El cap d’obra té una titulació habilitant i una experiència acreditada de més de 12
anys en treballs de cap d’obra. Segons la documentació presentada i les
característiques del contracte es considera acreditada i suficient l’experiència del
cap d’obra. El licitador acredita un cap d’obra amb una experiència superior als 7
anys que va presentar en la seva oferta inicial.
2. L’encarregat té una experiència acreditada de 13 anys com a encarregat d’obres
segons currículum. Segons la documentació presentada i les característiques del
contracte es considera acreditada i suficient l’experiència de 13 anys de
l’encarregat d’obra.

Conclusions
D’acord amb la documentació que consta a l’expedient de contractació, s’informa
favorablement la solvència tècnica de l’empresa ASISTACASA 2005 S.L., per dur a terme les
obres contemplades al projecte de “Millora de la façana de l’edifici administratiu del Cementiri”.

Rubí, 11 de juny de 2019
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