Secretaria _Contractació / contractació
exp. con 2022_43 CON X2022001870 CON OBRES PROJECTE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA AUTOCONSUM

FORMALITZACIÓ
CONTRACTE
OBRES
DEL
PROJECTE
INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAICA AUTOCONSUM COL·LECTIU DE 100KW SOBRE COBERTA
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE MASQUEFA.
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REUNITS
D'UNA PART, el senyor Xavier Boquete i Saiz, amb DNI núm. *876J, Alcalde President de l’Ajuntament
de Masquefa, assistit pel secretari accidental de l’Ajuntament de Masquefa , Ramon Rigol Nutó.
I D’ALTRA PART, el senyor Josep Mª. Pi i Boquet amb DNI *401B i adreça electrònica a efectes de
notificacions licitacions@boquet.cat

INTERVENEN
El primer com Alcalde de Masquefa, i per tant, en nom i representació de l’Ajuntament de Masquefa,
amb subjecció al que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya, en el seu art. 53.1 a) i b), en relació amb el que estableix l’art. 21
a) i b) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim local.
El senyor Josep Mª Pi i Boquet, en qualitat d’administrador segons atorgament en les escriptures amb
número protocol 937 de data 15/04/2010 atorgat davant notari Alfonso Rodríguez Díez, en nom i
representació de la societat ELECTRICITAT BOQUET S.L., amb CIF: B62145503 i la qual està inscrita
al RELI número: NB0804987.
Es reconeixen mútua i recíprocament capacitat legal necessària i suficient per a contractar en les respectives
qualitats en què actuen.
Aquesta adjudicació va ser aprovada per l’òrgan de contractació Ple en sessió ordinària del 08/11/2018
segons es desprèn dels següents
ANTECEDENTS
El 27/06/2022 la Junta de Govern Local Òrgan de contractació va aprovar expedient per la Contractació de
les obres projecte instal·lació fotovoltaica autoconsum col·lectiu de 100kw sobre coberta poliesportiu
municipal de l’Ajuntament de Masquefa, juntament amb els plec de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques, i convocant la licitació.
El 19/09/2022 l’òrgan de contractació va aprovar l’adjudicació del contracte de les obres acordant:
«(...)Per tor l’exposat, la Junta de Govern Local,

Primer. Adjudicar el contracte d’obres INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM COL·LECTIU
100Kw SOBRE COBERTURA POLIESPORTIU de l’Ajuntament de Masquefa , en les condicions que figuren en la
seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
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ACORDA:
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juntament amb el projecte URB_PJ_OR 2021008 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAIXA D’AUTOCONSUM COL·LECTIU DE
100 KW SOBRE COBERTA POLIESPORTIU, a:
ADJUDICATARI

PREU
Sense impostos

ELECTRICITAT BOQUET S.L.
CIF: B62145503
Import Garantia definitiva

IVA 21%

73.770,23€

Total import adjudicació inclosos
impostos

15.491,75€

82.261,98€
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3.688,51€

Millores:
LICITADOR 2
A) Ampliació termini garantia instal·lació

Indicar opció compromís licitador

punts millora a)

SI

10

B) Oferir Manteniment preventiu instal·lació

Indicar opció compromís licitador

punts millora b)

3 anys serveis manteniment preventiu

SI

40

Ampliació 24 mesos

Segon. DISPOSAR la despesa corresponent a l’aplicació pressupostària 130-165-62300, amb número d’operació
comptable 22022/10278.
Tercer. Determinar que són característiques i avantatges determinants com a licitador primer classificat i de
conformitat amb la proposta adjudicació de la Mesa de contractació per l’obtenció de la màxima puntuació de 500
punts dels criteris d’adjudicació d’acord amb els plecs de clàusules administratives, entre elles:
DENOMINACIÓ
LICITADOR

OFERTA

PUNT
S

MILLORE
S

PUNTUACIÓ TOTAL
OFERTA
ECONÒMICA I
MILLORES

VEC
PCADM

1

Instal·lacions
Legalitzacions
Projectes S.L

i

92.389,75
€

327,60

50

377,60

*modificacio
ns 20%

2

Electricitat Boquet,
SL.

73.770,23
€

450,00

50

500,00

PBL

3

CONCOM, S.A.

96.051,49
€

307,21

50

357,21

4

Àliter
Grup
Renovables SL

92.521,45
€

326,85

50

376,85

95.949,64
€

307,77

0

307,77

81.223,33
€

396,57

25

421,57

78.070,46
€

418,32

50

468,32

5

6

7

GREENING
INGENIERIA
CIVIL
Y
AMBIENTAL S.L.
ENGINEERING
AND
TECHNOLOGY
FIR LIFE SL
AERONAVAL DE
CONSTRUCCION
ES
E
INSTALACIONES,
S.A.
Oferta màxima

96.051,49 €

Oferta mínima

73.770,23
€

pressupost
base
licitació
ANUALITA
T PLECS

115.307,18 €

19.217,86 €

Punts oferta
econòmica

96.089,32 €

96.089,32 €

Classificació puntuació total:
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Númer
o
Licitado
r
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Número Licitador

CLASSIFICACIÓ PER ORDRE
DECREIXENT PUNTUACIÓ

DENOMINACIÓ LICITADOR

2

Electricitat Boquet, SL.

500,00

7

AERONAVAL
DE
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES, S.A.

6

ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIR LIFE SL

421,57

1

Instal·lacions Legalitzacions i Projectes S.L

377,60

4

Àliter Grup Renovables SL

376,85

3

CONCOM, S.A.

357,21

5

GREENING INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.L.

307,77
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E

468,32

3.1.
Compromís adscripció mitjans durant l’execució del contracte materials i/o personals necessaris per a dur a
terme les prestacions objecte del present contracte i que són:

3.3.
Compromís obligació compliment de les condicions especials d’execució del contracte d’acord amb el plec de
clàusules administratives particulars apartat L del quadre de característiques i que diu:
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3.2.
Compromís i aportació de documentació indicada en la seva declaració en relació a la subcontractació i que
consta: NO subcontracta.
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1.

L’empresa contractista ha de prendre mesures per garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de
treball i ho haurà d’acreditar documentalment. Aquesta acreditació l’haurà de tenir en el seu poder i aportarla quan el responsable del contracte li demani.
L.2 Condicions especials d’execució que tenen caràcter d’obligació contractual essencial:

o
1.
2.
3.

4.

Les obligacions laborals detallades en el plec clàusules administratives – tècnic.
L’empresa contractista té l’obligació de tenir subscrita, durant tota l’execució del contracte, una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil amb un capital d’un mínim de 900.000,00 €
La disponibilitat dels materials necessaris per la instal•lació (bàsicament, 320 panells i 1 inversor i altres
materials previstos al Projecte) abans del 28 de novembre de 2022, donat que la disponibilitat dels materials
és determinant pel còmput de l’inici dels treballs d’instal•lació. Sense el subministrament dels materials no
poden iniciar-se els treballs d’instal•lació i muntatge dins del termini establert de forma improrrogable, i no
podrà ser possible finalitzar les obres d’instal•lació en data 20 de desembre de 2022.
L’execució del contracte dins del termini de TRES (3) SETMANES a partir de l’acta de comprovació del
replanteig i, en tot cas, l’entrega de la Certificació Final de les Obres aprovada abans del 20 de desembre de
2022.
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3.4.
Obligació de conformitat apartat J i apartat Q del quadre de característiques del plec de clàusules
administratives particulars que estableix.
−
L’adjudicatari haurà de presentar a la finalització de les obres tota la documentació relativa a la
legalització de les instal•lacions de conformitat amb el que preveuen els apartats 2.4 del Projecte d’obres. /
−
Document AS-BUILT de la instal•lació executada./


Apartat Q Termini Garantia:

−
L’Instal•lador garantirà la instal•lació durant un període mínim de tres anys, per tots els materials
utilitzats i el procediment utilitzat en el seu muntatge.
−
Per als mòduls fotovoltaics, la garantia de fabricació mínima serà de deu anys, mentre que la
seva garantia de potència serà de tipus lineal garantint una potència mínima de funcionament del 80%
al cap de vint-i-cinc anys. Els inversors tindran una garantia de fabricació mínima de cinc anys. Si s’hagués
d’interrompre l’explotació de l’instal•lació degut a raons de les que sigui responsable l’Instal•lador, o a reparacions que
aquesta hagi de realitzar per a complir les estipulacions de la garantia, el termini es prolongarà per la duració total
d’aquestes interrupcions.
Quart. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
Cinquè. Designar com a responsable del contracte a la Tècnica Municipal Judit Ollé Aguilera, al qui correspon amb
caràcter general, supervisar l’execució del contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi
d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada assenyalant el ritme d’execució convenient, així com reforçar
el control del compliment del contracte i agilitzar la solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva
execució. Així mateix seran funcions del responsable del contracte les de representar l’Administració en els actes de
comprovació del replanteig i inici obres, recepció d’obres, etc.
Sisè. Notificar l’adjudicació als licitadors participants en la present licitació.

Vuitè. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no superior a quinze dies
després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic.
Novè. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsics del contracte incloent la identitat de
l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit(...)».
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Setè. Notificar al legal representant de la societat adjudicatària ELECTRICIT BOQUET S.L. adjudicatari
del contracte, el present acord així com la seva formalització del contracte per signa digital del document electrònic, en
un termini màxim de quinze dies hàbils a comptar a partir de l’avís notificació correu electrònic.
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2n. El 05/09/2022 per part de la societat Electricitat Boquet S.L. constitueix la garantia definitiva per import
de 3.688,51 euros mitjançant Transferència bancària compte entitat Ajuntament de Masquefa.

Pàgina 5 de 7

I convenint ambdues parts, en qualitat d’adjudicador i adjudicatari, el present contracte Obres, es formalitza
en aquest document administratiu, d’acord amb les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA. El senyor Josep Mª Pi i Boquet Gall Martin, com administrador i representant de la societat
ELECTRICITAT BOQUET S.L., es compromet a l’execució del contracte per les obres projecte
instal·lació fotovoltaica autoconsum col·lectiu de 100kw sobre coberta poliesportiu municipal
de l’Ajuntament de Masquefa, en les condicions que consten en la seva proposta econòmica i millores, i
d’acord amb el projecte Instal·lació fotovoltaica autoconsum col·lectiu Poliesportiu, juntament amb les
detallades en el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques i resta
documentació justificativa, que configuren la Llei del contracte.
SEGONA. Obligació del compliment de les millores i que són:
A. Ampliació del termini garantia instal·lació en 24 mesos
B. Manteniment Serveis preventius Instal·lació en 3 anys.
TERCERA. Obligació del compliment de les condicions especials d’execució i condicions essencials
determinants del contracte i que són:
 L’empresa contractista ha de prendre mesures per garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc
de treball i ho haurà d’acreditar documentalment. Aquesta acreditació l’haurà de tenir en el seu poder i
aportar-la quan el responsable del contracte li demani.
Condicions especials d’execució que tenen caràcter d’obligació contractual essencial:
 Les obligacions laborals detallades en el plec clàusules administratives – tècnic.
 L’empresa contractista obligació de tenir subscrita, durant tota l’execució del contracte, una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil amb un capital d’un mínim de 900.000,00 €

materials previstos al Projecte) abans del 28 de novembre de 2022, donat que la disponibilitat dels
materials és determinant pel còmput de l’inici dels treballs d’instal•lació. Sense el subministrament dels

Major, 93 - 08783 Masquefa | NIF: P0811800B | Tel. 93 772 50 30 | Fax 93 772 53 11 | e-mail:masquefa@diba.cat | www.masquefa.cat

Pàgina 5 de 7

 La disponibilitat dels materials necessaris per la instal•lació (bàsicament, 320 panells i 1 inversor i altres
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materials no poden iniciar-se els treballs d’instal•lació i muntatge dins del termini establert de forma
improrrogable, i no podrà ser possible finalitzar les obres d’instal•lació en data 20 de desembre de 2022.
 L’execució del contracte dins del termini de TRES (3) SETMANES a partir de l’acta de comprovació del
replanteig i, en tot cas, l’entrega de la Certificació Final de les Obres aprovada abans del 20 de desembre
de 2022.
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QUARTA. Obligació apartat J i Q del quadre de característiques del plec de clàusules administratives
particulars següents:
−

Electricitat Boquet S.L. ha de presentar a la finalització de les obres tota la documentació relativa a la
legalització de les instal•lacions de conformitat amb el que preveuen els apartats 2.4 del Projecte d’obres.

−

Document AS-BUILT de la instal•lació executada./
Termini Garantia:

−

L’Instal•lador ha de garantir la instal•lació durant un període mínim de tres anys, per tots els
materials utilitzats i el procediment utilitzat en el seu muntatge.

−

Per als mòduls fotovoltaics, la garantia de fabricació mínima serà de deu anys, mentre que la
seva garantia de potència serà de tipus lineal garantint una potència mínima de funcionament
del 80% al cap de vint-i-cinc anys. Els inversors tindran una garantia de fabricació mínima de cinc anys. Si
s’hagués d’interrompre l’explotació de l’instal•lació degut a raons de les que sigui responsable l’Instal•lador, o a
reparacions que aquesta hagi de realitzar per a complir les estipulacions de la garantia, el termini es prolongarà
per la duració total d’aquestes interrupcions.

CINQUENA. Obligació adscripció dels mitjans personal i materials especificats en el seu compromís
juntament Inscripció al RASIC – Categoria Empresa Instal·ladora de Baixa Tensió categoria especialista
(BITE).

SISENA. Obligació execució Obra de conformitat projecte Instal·lació Fotovoltaica d’Autoconsum
Col·lectiu de 100 KW sobres la Coberta del Poliesportiu Municipal de Masquefa, aprovat per acord de la
Junta de Govern Local de data 21/02/2022 expedient número: X2022000328 publicació BOPB en data
11/04/2022 – sense al·legacions aprovat definitivament.
El termini per a la comprovació del replanteig es realitzarà dins el termini màxim de quinze dies naturals des
de la data formalització aquest contracte i manifestant la seva conformitat amb el projecte d’execució
objecte licitació, sens perjudici de les conseqüències que puguin derivar de la comprovació del replanteig
Pàgina 6 de 7

d’aquest.
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SETENA. El preu del contracte és de SETANTA-TRES MIL SET-CENTS SETANTA AMB VINTI-TRES CÈNTIMS (73.770,23€), IVA exclòs, i QUINZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-UN AMB
SETANTA-CINC CÈNTIMS (15.491,75 €) corresponents a l’IVA calculat al 21 %, és a dir, un total de
VUITANTA-NOU MIL DOS-CENTS SEIXANTA-UN AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS EUROS (89.261,98
€), IVA inclòs, preu que serà abonat de conformitat amb el previst en el plec de clàusules administratives
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particulars.

VUITENA. El termini d’execució es de TRES (3) SETMANES – 15 DIES Laborals, comptats des del
dia següent al de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i inici obres.

NOVENA. El senyor Josep Mª Pi i Boquet en nom i representació de la societat ELECTRICITAT
BOQUET S.L.,

presta la seva conformitat amb subjecció amb el plec de clàusules administratives

particulars i al plec de prescripcions tècniques, així com les seves declaracions i compromisos documentació
justificativa, juntament amb i d’acord amb el Projecte executiu Instal·lació Fotovoltaica d’Autoconsum
Col·lectiu de 100 KW sobres la Coberta del Poliesportiu Municipal de Masquefa , i la seva oferta, efectuada
que figuren en l'expedient, documents contractuals que accepten les parts incondicionalment i sense reserva
alguna i del que es deixa constància signant en aquest acte la seva conformitat en els mateixos, i es sotmet,
per tot allò que no es trobi establert als referits documents, als preceptes de la 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.i al
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, en tot
el que no s'oposi a la normativa de contractació; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret
administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
El present contracteis'estén per en un exemplar a un únic efecte, en el lloc i data de la
signatura digital.
L’Alcalde, Xavier Boquete i Saiz.

Josep Mª Pi i Boquet en nom i representació
de la ELECTRICITAT BOQUET S.L.

Dono fe,

i

Document electrònic – signat digitalment.

Major, 93 - 08783 Masquefa | NIF: P0811800B | Tel. 93 772 50 30 | Fax 93 772 53 11 | e-mail:masquefa@diba.cat | www.masquefa.cat

Pàgina 7 de 7

El secretari accidental, Ramon Rigol Nutó.

