Vicenç Bayarri Pla, el secretari accidental de l’Ajuntament de Tordera
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió tinguda en data 10 de març de 2022, va prendre, entre altres i a
reserva dels termes definitius que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, el següent acord:

Josep Llorens Muñoz
11/03/2022 Secretari accidental
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10. (PRP2022/99) - Adjudicació del contracte d'obres de reparació de les piles de la passarel·la vianants
metàl·lica que creua La Tordera
Identificació de l’expedient
Títol
Regidoria
Núm. Expedient
Assumpte

Contracte d'obres de reparació de les piles de la passarel·la vianants metàl·lica
que creua La Tordera
Règim interior - Contractació
2021 / 8437
Proposta d'acord d'adjudicació del contracte d'obres de reparació de les piles
de la passarel·la vianants metàl·lica que creua La Tordera

Antecedents:
1.- El 27 de gener de 2022, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tordera en sessió ordinària va
aprovar l’expedient i obertura del procediment d’adjudicació del contracte d'obres de reparació de les
piles de la passarel·la vianants metàl·lica que creua La Tordera,–comprensiu, entre d’altres, del Plec de
Clàusules Administratives Particulars. Així mateix, en la mateixa sessió es va disposar l’obertura del
procediment de licitació del contracte.
2.- L’1 de febrer de 2022, l’Ajuntament de Tordera va publicar en el Perfil de Contractant l’anunci de
l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte.
3.- Durant el termini establert per a la presentació d’ofertes, a comptar de l’endemà de la publicació de
l’anunci de l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte en el Perfil de Contractant de
l’Ajuntament de Tordera, el qual finalitzava el dia 21/02/2022, a les 14:00 hores, les proposicions
presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:
Nom empresa licitadora
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TALLERS VIDAL AMILL, SLU
CAN PIPA, S.L.

Document signat electrònicament
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4.- El 24 de febrer de 2022, la Mesa de Contractació es va constituir telemàticament en acte públic per a
l’obertura del Sobre Únic que conté la declaració responsable, l’oferta econòmica, la millora consistent
en l’ampliació del termini de garantia de l’obra i la millora relacionada amb la perspectiva de gènere,
presentats per les persones interessades a participar en la licitació del contracte d'obres de reparació de
les piles de la passarel·la vianants metàl·lica que creua La Tordera, mitjançant procediment obert
simplificat i tramitació ordinària.

Josep Llorens Muñoz
Vicenç Bayarri Pla
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En primer terme, la Mesa de Contractació va procedir a qualificar la declaració responsable, sent el
resultat el següent:
Número
Nom empresa licitadora
ordre registre
1
Tallers Vidal Amill, SLU
2

Can Pipa, SL

Documentació correcta

Admesa

Documentació correcta

Motiu

En segon terme, la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura i desxifrat dels arxius de l’oferta
econòmica, la millora consistent en l’ampliació del termini de garantia de l’obra i la millora relacionada
amb la perspectiva de gènere, sent el resultat el següent:

Nom empresa licitadora

Oferta
econòmica
(sense
impostos)

1. Tallers Vidal Amill, SLU
2. Can Pipa, SL

52.422,90 €
46.802,35 €

Millora
ampliació
termini de
garantia de
l’obra
12 mesos
24 mesos

Millora
relacionada
amb la
perspectiva de
gènere
Sí
No

Observacions
de la Mesa
Veure la Nota 1
Veure la Nota 2

Nota 1: L’empresa TALLERS VIDAL AMILL, SLU, ha adjuntat una còpia del document anomenat
“Procediment d’actuació per a la prevenció de l’assetjament moral, sexual, per raó de sexe i la violència
en el treball”, de data 02/01/2022, que conté un total de 20 pàgines.
El tècnic de contractació explica que la documentació presentada no acredita la tinença del «Distintiu
català d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat efectiva entre dones i homes en el treball» o del
certificat «Igualdad en la empresa», per la qual cosa, no és admesa per la Mesa de Contractació.
Nota 2: L’empresa CAN PIPA, SL, ha omès alguns paràgrafs del model que consta com a Annex 2 (Model
de presentació de l’oferta econòmica i millores) del plec de clàusules administratives particulars que, a
criteri de la Mesa de Contractació, no és una variació substancial i no altera el sentit de l’oferta i les
millores proposades, per tant, és admesa per la Mesa de Contractació sobre la base de l’article 84 del RD
1098/2001, que regula el rebuig de proposicions: “Si alguna proposició no té concordança amb la
documentació examinada i admesa, excedeix del pressupost base de licitació, varia substancialment el
model establert, o comporta un error manifest en l’import de la proposició, o existeix reconeixement per
part del licitador que té un error o una inconsistència que la fan inviable, ha de ser rebutjada per la mesa,
en una resolució motivada. Al contrari, el canvi o l’omissió d’algunes paraules del model, amb la condició
que l’un o l’altra no n’alterin el sentit, no és causa suficient per rebutjar la proposició”.
Document signat electrònicament
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En tercer terme, la Mesa de Contractació va procedir a l’avaluació dels criteris quantificables
automàticament i classificació de les ofertes, la transcripció parcial literal de la qual és la següent:
“Atenent als criteris de valoració establerts en el PCAP i a les ofertes econòmiques i millores presentades
per les empreses licitadores, es procedeix a calcular, en primer terme, les puntuacions obtingudes pels
licitadors d’acord amb les propostes presentades i, en segon terme, es comprovarà l’existència o no
d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats.

14/03/2022 2n Tinent d'alcalde

Es prenen les següents consideracions:



A efectes de càlcul es prenen tots els imports sense IVA.
El pressupost base màxim de licitació és de 54.607,19 euros, sense impostos.

Pel que fa a les ofertes econòmiques es verifiquen les operacions dels càlculs de totes les ofertes
presentades i també es verifiquen que els imports expressats en xifres i en lletres siguin coincidents.
Pel que fa a les ofertes econòmiques són inferiors al pressupost base màxim de licitació i, per tant, totes
compleixen amb els criteris establerts en el PCAP. Atenent les consideracions anteriors es procedeix als
càlculs de les puntuacions:

Josep Llorens Muñoz
11/03/2022 Secretari accidental
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Criteri de valoració 1: Oferta econòmica
Puntuació màxima oferta econòmica [P]:
Pressupost base de licitació, sense IVA [X_licitació]:
Baixa econòmica més alta [Xi_màx]:

Ofertes licitadors
Proposta X_oferta_i
(sense IVA)
1. Tallers Vidal Amill, SLU
52.422,90 €
2. Can Pipa, SL
46.802,35 €
Mitjana aritmètica X1:
49.612,63 €
Número empreses participants:
2 empreses
Nom empresa licitadora
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Xi = X_licitació - X_oferta_i
(Xi_màx) = P
(Xi = 0) = 0
(Xi < Xi_màx) = ( Xi / Xi_màx) * P
Baixa en €
Xi = X_licitació
- X_oferta_i
2.184,29 €
7.804,84 €

Baixa
Puntuació
expressat
oferta econòmica
en percentatge
P_oferta_Xi
4,0000%
20,99
14,2927%
75,00

Pel que fa a la millora consistents en l’ampliació del termini de garantia de l’obra:
Criteri de valoració 2: Millora consistent en l'ampliació del termini de garantia de l'obra
Puntuació màxima ampliació garantia [P]:
Proposta major número de mesos garantia [Xi_màx]:

Nom empresa licitadora
1. Tallers Vidal Amill, SLU
2. Can Pipa, SL

Document signat electrònicament
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75 punts
54.607,19 €
7.804,84 €

20 punts
24 mesos
Proposta
ampliació garantia
X_garantia_i
12 mesos
24 mesos

(Xi_màx) = P
(Xi = 0) = 0
(Xi < Xi_màx) = ( Xi / Xi_màx) * P
Puntuació
ampliació garantia
P_garantia_Xi
10,00
20,00

3 / 12

Pel que fa a la millora relacionada amb la perspectiva de gènere:
Criteri de valoració 3: Millora relacionada amb la perspectiva de gènere
Certificat de «Distintiu català d’excel·lència empresarial» o «Igualdad en la empresa»
Certificat admès
Certificat no admès
Ofertes licitadors
Distintiu o
Certificat
Sí presentat
No presentat

Nom empresa licitadora

14/03/2022 2n Tinent d'alcalde

1. Tallers Vidal Amill, SLU
2. Can Pipa, SL

Puntuació [P]
5 punts
0 punt

Puntuació
Criteri de valoració del certificat perspectiva gènere
P_gènere_Xi
No admès
0,00
No admès
0,00

El resultat total de les puntuacions dels criteris automàtics és la següent:
Nom
Empresa
licitadora

1. Puntuació
oferta econòmica
(màxim 75 punts)

2. Puntuació
ampliació garantia
(màxim 20 punts)

3. Puntuació
perspectiva gènere
(màxim 5 punts)

1. Tallers Vidal Amill, SLU
2. Can Pipa, SL

20,99
75,00

10,00
20,00

0,00
0,00

Puntuació
total
(màxim 100
punts)
30,99
95,00

Josep Llorens Muñoz
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D'acord amb la Clàusula 28.1 del PCAP, per trobar-se una oferta incursa en valor anormal o
desproporcionada, cal que compleixi dues condicions al mateix temps:
1.- Que la puntuació més alta sigui superior en més de vint-i-cinc (25) unitats percentuals a l’altre
puntuació, i que, al mateix temps,
2.- Que la seva oferta econòmica també sigui inferior al pressupost base de licitació en més de
vint-i-cinc (25) unitats percentuals.

11/03/2022 Secretari accidental

Quant a la puntuació més alta, que és l’obtinguda per l'empresa Can Pipa, SL, (95,00 punts) és superior en
més de 25 unitats percentuals (206,55 %) respecte a l’altre puntuació obtinguda per l’empresa Tallers Vidal
Amill, SLU, (30,99 punts), per la qual cosa es compleix la primera condició.
Quant a l’oferta econòmica de l'empresa Can Pipa, SL, (46.802,35 euros) no és inferior al pressupost base
de licitació (54.607,19 euros) en més de 25 unitats percentuals, atès que ha efectuat un baixa econòmica
del 14,2927 %, per la qual cosa no es compleix la segona condició.
En resum, al no complir-se les dues condicions anteriors, no s’aprecia que el conjunt de l’oferta presentada
per l’empresa Can Pipa, SL, pugui contenir valors anormals o desproporcionats.
La Mesa de Contractació aprova la llista de la classificació, per ordre decreixent, de les ofertes
econòmicament més avantatjoses següent:

Vicenç Bayarri Pla
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Ordre

Nom

Document signat electrònicament
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Oferta

Millora

Millora

Total
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classificació

Empresa
licitadora

econòmica
(sense IVA)

ampliació
termini
garantia de
l'obra

perspectiva
de gènere

puntuació
obtinguda
(màxim 100
punts)

1a

Can Pipa, SL

46.802,35 €

24 mesos

No

95,00

2a

Tallers Vidal Amill, SLU

52.422,90 €

12 mesos

No

30,99

“

Josep Llorens Muñoz
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En quart i darrer terme, vist el resultat de les puntuacions, la Mesa de Contractació, per unanimitat dels
membres presents, va adoptar els acords següents:
“Primer.- Determinar la llista d’empreses admeses a la licitació, les rebutjades i les causes de rebuig en el
procediment d’adjudicació del contracte d'obres de reparació de les piles de la passarel·la vianants
metàl·lica que creua La Tordera, mitjançat procediment obert simplificat i tramitació ordinària, següent:
Número
Nom empresa licitadora
ordre registre
1
Tallers Vidal Amill, SLU
2

Ordre de
Nom empresa licitadora
classificació
1a
Can Pipa, SL

11/03/2022 Secretari accidental
Vicenç Bayarri Pla

Tallers Vidal Amill, SLU

Admesa

Documentació correcta

Oferta econòmica
(sense impostos)
46.802,35 €

Ampliació
garantia
24 mesos

Puntuació
total
95,00

52.422,90 €

12 mesos

30,99

Tercer.- Determinar que l’oferta econòmicament més avantatjosa sobre la base de la millor relació
qualitat-preu és la presentada per l’operador econòmic denominat Can Pipa, SL, atès que ha quedat en la
primera posició de la classificació i remetre a l’Òrgan de Contractació la proposta d’adjudicació del
contracte d'obres de reparació de les piles de la passarel·la vianants metàl·lica que creua La Tordera,
mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària, amb les condicions següents:
Pressupost net adjudicat:
IVA 21 %:
Import total contracte:
Importa garantia definitiva 5%:
Millora consistent en l’ampliació del termini de garantia de l’obra:
Número de mesos addicionals que proposa d’ampliació del termini de garantia de

Document signat electrònicament

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

5eaebad62bcd49389a9225fee8745778001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Classificador:Certificat -

Metadades

Documentació correcta

Motiu

Segon.- Aprovar la llista de la classificació, per ordre decreixent, de les ofertes econòmicament més
avantatjoses sobre la base de la millor relació qualitat-preu, en el procediment d’adjudicació del contracte
d'obres de reparació de les piles de la passarel·la vianants metàl·lica que creua La Tordera, mitjançant
procediment obert simplificat i tramitació ordinària, següent:

2a
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Can Pipa, SL

Admesa /
Rebutjada
Admesa

46.802,35 €
9.828,49 €
56.630,84 €
2.340,12 €
24 mesos

5 / 12

l’obra que se sumaran al termini de garantia obligatori mínim d’1 any (12 mesos)
Total termini de garantia de l’obra:
Termini d’execució de l’obra:

36 mesos
1 mes

Josep Llorens Muñoz
11/03/2022 Secretari accidental
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Quart.- Requerir a l’operador econòmic denominat Can Pipa, SL, en el termini màxim de 7 dies hàbils a
comptar de l’enviament de la comunicació -el qual s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través
de la plataforma l’e-NOTUM integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública per mitjans
telemàtics-, per tal que presenti la documentació a què es refereix la Clàusula 29 (Classificació de les
ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació) del Plec de clàusules administratives
particulars, i que és la següent:
a) Certificat d’estar al corrent en les obligacions tributàries de la Generalitat de Catalunya. (La còpia
que consta en el RELI vencia el 24/12/2021).
b) Solvència tècnica o professional: Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de
l’empresa i, en particular, del responsable o responsables de les obres, així com dels tècnics que se
n’encarreguen directament, per la qual cosa haurà d’acreditar com a mínim 2 persones d’acord
amb la taula que figura a la clàusula 18.2 del PCAP. Els empresaris han d’acreditar com a mínim 2
persones (una per les funcions de responsable de l’obra i l’altre com a tècnic vinculat a l’obra) amb
coneixements i competències del mateix àmbit o de diferent àmbit competencial mitjançant
l’aportació de fotocòpies dels títols o bé certificats emesos pels col·legis professionals conforme
estan col·legiats i habilitats per exercir la professió. En el cas que les persones no estiguin afiliades
a l’empresa, l’empresari haurà d’aportar una declaració responsable de compromís signada per
l’empresari i pel personal tècnic o els organismes tècnics, dels quals l’empresa disposarà per a
l’execució de les obres.
c) Declaració responsable del representant legal de la societat de l’efectiva disposició de mitjans que
s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la
LCSP.
d) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva per import de 2.340,12 euros, que
correspon al 5 per cent de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, d’acord amb el que s’estableix a la
clàusula 30 (Garanties) del PCAP.
Cinquè.- Advertir a l’operador econòmic que en el cas que no es complimenti adequadament el
requeriment de documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni,
s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor
de l’empresa licitadora següent en puntuació, a la qual se li atorgarà el termini corresponent per constituir
la garantia definitiva i presentar la resta de documentació requerida. Aquest fet comporta l’exigència de
l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i, a més, pot
donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la
LCSP.
Sisè.- Facultar al tècnic de contractació i secretari de la Mesa de Contractació perquè formalitzi i signi la
documentació necessària a fi i efecte que esdevinguin efectius el anteriors acords presos.

Vicenç Bayarri Pla
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Setè.- Fer constar que contra els acords de la Mesa de contractació, per tractar-se d’actes de tràmit
qualificats que no posen fi a la via administrativa, poden interposar-se els següents recursos:
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Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada
davant l’òrgan de contractació en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació o
de la publicació de la resolució, segons el que estableix l’article 121 de la Llei 39/2015, d’ 1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 76 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya.

Vuitè.- Notificar els acords presos a l’empresa licitadora que ha obtingut la màxima puntuació, en el
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la seva adopció, als efectes oportuns.

Josep Llorens Muñoz
11/03/2022 Secretari accidental
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Novè.- Publicar la present acta en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Tordera.”
5.- El 24 de febrer de 2022, el Tècnic de Contractació va emetre Informe tècnic sobre la valoració del
contingut del Sobre Únic, que conté la documentació relativa a criteris quantificables de forma
automàtica, presentats pels operadors econòmics que participen en el procediment d’adjudicació del
contracte d'obres de reparació de les piles de la passarel·la vianants metàl·lica que creua La Tordera.
6.- El 25 de febrer de 2022, l’Ajuntament de Tordera va enviar l’escrit de requeriment de la documentació
acreditativa del compliment dels requisits previs per contractar i la constitució de les garantia definitiva a
l’operador econòmic denominat CAN PIPA, SL, el qual es va efectuar per mitjans telemàtics mitjançant
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, tot dipositant l’escrit i enviant els corresponents avisos de posada a disposició de notificació al
correu electrònic facilitat pels operadors econòmics, concedint un termini de 7 dies hàbils a comptar de
l’enviament de la comunicació de requeriment, quedant constància a l’expedient amb el següent registre:
Registre sortida i data

Destinatari

Evidències de la Notificació

SORT-2022/2018 – 25/02/2022

CAN PIPA, SL

Acceptada el dia 25/02/2022

7.- L’1 de març de 2022, el representant legal de l’operador econòmic denominat CAN PIPA, SL, va
presentar a través de l’eina Sobre Digital la documentació acreditativa del compliment dels requisits
previs per contractar i la constitució de les garantia definitiva donant resposta al requeriment efectuat
per aquest ajuntament, quedant constància de la documentació entregada amb l’assentament següent:
Registre entrada i data

Persona interessada

Assumpte

ENTR-2022/3105 – 01/03/2022

CAN PIPA, SL

Documentació acreditativa i
garantia definitiva

Fonaments de Dret:

Vicenç Bayarri Pla
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1.- La legislació aplicable està constituïda, bàsicament, per les següents normes:
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a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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 (d’ara endavant, LCSP).
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública (d’ara
endavant, DL 3/2016).
c) 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 (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública.

Josep Llorens Muñoz
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e) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
f)

g) Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
h) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
i) Plec de Clàusules Administratives Generals (PCAG) de contractació de l’Ajuntament de Tordera
(BOPB núm. 149 de 23/06/2009 i BOPB núm. 15 de 17/01/2009) en allò que no contradigui
l’anterior normativa citada.
j) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
2.- El departament de Contractació de l’Ajuntament de Tordera ha comprovat la documentació
presentada per l’operador econòmic denominat CAN PIPA, SL, per la qual cosa ha acreditat el següent:
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Vicenç Bayarri Pla
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Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del
ens locals (d’ara endavant, ROAS).

Que l’empresa està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI) i en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
(ROLECE).
Que l’empresa està degudament constituïda, té la capacitat d’obrar i compleix amb les seves
obligacions.
Que l’empresa no està incursa en prohibicions de contractar.
Que està donat d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) a l’epígraf corresponent a
l’objecte del contracte.
Que la persona signant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta.
Que l’empresa està al corrent en les obligacions tributàries de la Generalitat de Catalunya.
Que l’empresa està al corrent en les obligacions tributàries de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària.
Que l’empresa està al corrent en les obligacions de la Seguretat Social.
Que l’empresa disposa de la classificació empresarial exigible per acreditar la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional.
Que l’empresa disposa de pòlissa de responsabilitat civil per riscos professionals vigent i que està
al corrent de pagament.
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Que disposa efectivament dels mitjans a què s’ha compromès a dedicar o adscriure per a
l’execució del contracte.
Que ha constituït la garantia definitiva per un import de 2.340,12 euros.

3.- La lletra f) de l’apartat 4 de l’article 159 de la LCSP, que regula la tramitació i adjudicació del contracte
en el procediment obert simplificat, estableix que:

Josep Llorens Muñoz
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“(...) Un cop presentada la garantia definitiva i, en els casos en què sigui preceptiva, amb la fiscalització
prèvia del compromís de la despesa per la Intervenció en els termes que preveu la Llei 47/2003, de 26
de novembre, general pressupostària en un termini no superior a 5 dies, s’ha de procedir a adjudicar el
contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, i s’ha de procedir, una vegada adjudicat, a
formalitzar-lo. (...)”
4.- La disposició addicional segona de la LCSP, que regula les competències en matèria de contractació en
les entitats locals, estableix que:
“1. Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències com a òrgan de
contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de
concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan
el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior
a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer
exercici, ni la quantia assenyalada.
2. Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes esmentats
en l’apartat anterior que subscrigui l’entitat local, quan pel seu valor o durada no corresponguin a
l’alcalde o president de l’entitat local, d’acord amb l’apartat anterior. Així mateix, correspon al Ple
aprovar els plecs de clàusules administratives generals als quals es refereix l’article 121 d’aquesta Llei.”
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L’adopció d’aquests acords és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia mitjançant Decret núm.2019/828 de data 20 de juny de 2019.
Per això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Determinar la llista definitiva d’empreses admeses a la licitació, les rebutjades i les causes de
rebuig del contracte d'obres de reparació de les piles de la passarel·la vianants metàl·lica que creua La
Tordera, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària, següents:
Número
Nom empresa licitadora
ordre registre
1
Tallers Vidal Amill, SLU

Vicenç Bayarri Pla
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2

Can Pipa, SL
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Segon.- Aprovar les puntuacions i la llista de la classificació, per ordre decreixent, de les ofertes
econòmicament més avantatjoses sobre la base de la millor relació qualitat-preu, en el procediment
d’adjudicació del contracte d'obres de reparació de les piles de la passarel·la vianants metàl·lica que creua
La Tordera, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària, següent:
Ordre de
Nom empresa licitadora
classificació
1a
Can Pipa, SL

Josep Llorens Muñoz
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2a

Tallers Vidal Amill, SLU

Oferta econòmica
(sense impostos)
46.802,35 €

Ampliació
garantia
24 mesos

Puntuació
total
95,00

52.422,90 €

12 mesos

30,99

Tercer.- Adjudicar el contracte d'obres de reparació de les piles de la passarel·la vianants metàl·lica que
creua La Tordera, a favor de l’operador econòmic denominat CAN PIPA, SL, atès que ha presentat la millor
proposta sobre la base de la millor relació qualitat-preu i ha quedat en la primera posició de la classificació,
amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques
particulars (projecte d’obres i memòria ambiental), així com a l’oferta i condicions de la seva proposició,
amb les següents termes:
Pressupost net adjudicat del projecte d’obres i memòria ambiental:
IVA 21 %:
Import total contracte:
Importa garantia definitiva 5%:
Millora consistent en l’ampliació del termini de garantia de l’obra:
Número de mesos addicionals que proposa d’ampliació del termini de garantia de
l’obra que se sumaran al termini de garantia obligatori mínim d’1 any (12 mesos)
Total termini de garantia de l’obra:
Termini d’execució de l’obra:

46.802,35 €
9.828,49 €
56.630,84 €
2.340,12 €
24 mesos
36 mesos
1 mes

Quart.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar del
dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació als candidats i licitadors per mitjans telemàtics, -el qual
s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de la plataforma e-NOTUM integrat amb la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública-, formalitzi el corresponent contracte mitjançant signatura
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica, amb
advertiment que no podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització, i que si el
contracte no es formalitza per causes imputables a l’empresa adjudicatària dins del termini indicat, se li
exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que
es farà efectiu contra la garantia definitiva, sense perjudici del que estableix la lletra b) de l’apartat 2 de
l’article 71 de la LCSP. En aquest darrer supòsit, es procedirà a proposar com a adjudicatària a la següent
empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa de conformitat amb
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

Vicenç Bayarri Pla
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Cinquè.- Disposar la despesa corresponent per un import total de 56.630,84 euros, impostos inclosos,
amb càrrec a la partida pressupostària 2022/0503/459/6320000 en concepte de Consolidació fonaments
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Pont de Ferro, que figura al Pressupost de l’Ajuntament de Tordera per a l’exercici 2022, (prorrogat de
l’exercici 2021 per Decret d’alcaldia 2022/3 de 04/01/2022).
Sisè.- Regularitzar les anotacions comptables envers a les quals es va aprovar la despesa del contracte, en
el sentit d’adequar la imputació de la despesa aprovada al preu d’adjudicació respecte del pressupost de
licitació d’aquest contracte, anul·lant el saldo restant en les fases anteriors de retenció i d’autorització de
la despesa per l’import sobrant de la baixa obtinguda, si escau (66.074,71 € - 56.630,84 € = 9.443,87 €).

14/03/2022 2n Tinent d'alcalde

Setè.- Facultar a l’Alcalde, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Corporació,
procedeixi a la signatura del corresponent contracte administratiu.
Vuitè.- Publicar en el Perfil de contractant la informació de les dades del contracte adjudicat, almenys, el
seu objecte, la durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’impost sobre el valor afegit, i la identitat de
l’adjudicatari, i remetre aquestes dades directament al Tribunal de Comptes per via electrònica des de la
Plataforma de contractació on s’hi allotja el Perfil de contractant.
Novè.- Comunicar en el Registre de contractes del sector públic, una vegada formalitzat el contracte, per
a la seva inscripció, les dades bàsiques dels contracte adjudicat, entre les quals hi figurarà la identitat de
l’adjudicatari, l’import d’adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l’impost sobre el
valor afegit.

Josep Llorens Muñoz
Vicenç Bayarri Pla
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Desè.- Fer constar que contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, poden
interposar-se els recursos següents:


Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.



Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós administratiu,
davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.



Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri oportú.

Onzè.- Notificar aquest acord a les persones interessades, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar
a partir de l’endemà de la seva adopció, als efectes oportuns, i donar-ne compte al departament d’Hisenda
i al departament d’Urbanisme i Patrimoni.
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I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau del 2n tinent d’alcalde delegat, Josep Llorens
Muñoz, en virtut del decret d’Alcaldia núm. 2019/829, de 20 de juny de 2019.

Signatura 2 de 2

Josep Llorens Muñoz
Vicenç Bayarri Pla
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Tordera, a data de signatura electrònica
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