INFORME AL·LEGACIONS
TITOL DEL PROJECTE Eliminació de la pila central i cobriment de la 2a fase de la Riera Capaspre
(tram comprès entre la Ctra. N-II i el carrer Ramon i Cajal)

Antecedents:
En data 13/10/2021 s’aprova definitivament el projecte “Eliminació de la pila central i cobriment de la 2a
fase de la Riera Capaspre (tram comprès entre la Ctra. N-II i el carrer Ramon i Cajal ", per un import
total de 770.816,65€ (IVA inclòs), amb els informes favorables de l’ACA i Carreteres.
En data 16/2/2022 la JGL aprova l’actualització de preus del projecte, per un import de 914.734,48€ (IVA
inclòs).
En data 16/2/2022 s’aprova la licitació el projecte “Eliminació de la pila central i cobriment de la 2a fase
de la Riera Capaspre (tram comprès entre la Ctra. N-II i el carrer Ramon i Cajal ", per un import total
914.734,48€ (IVA inclòs).
D’acord amb la licitació els criteris de puntuació estipulats són :
Criteris avaluables de forma automàtica (total 50 punts), segons el que s'exposa a continuació:
B1) Oferta econòmica: Fins a un màxim de 35 punts
S’atorgarà la puntuació màxima (35 punts) a l’oferta que suposi un import més baix, i per tant, a
l’oferta amb major baixa respecte al tipus de licitació.
B1 = [35/(Tipus-Emin)] x [Tipus-Eof]
Tipus = Tipus de licitació (preu de sortida)
Eof = Oferta econòmica presentada per cada licitador
Emin = Oferta econòmica més baixa de totes les ofertades

B2) Millora assumpció excessos amidaments: Fins a un màxim de 10 punts
Es puntuarà fins a un màxim de 10 punts l’assumpció de fins el 10% d’excessos d’amidaments de
les partides d’obra que integren el projecte, sense cost per a l’Ajuntament.
Criteri de valoració : assumpció fins al 10%=10 punts/ assumpció fins al 5%= 5 punts/ no
assumpció 0 punts.
B3) Millora ampliació termini de garantia : Fins a un màxim de 5 punts

El plec preveu un any de garantia.
Es puntuarà per cada any addicional 2,5 punts, amb un màxim de 2 anys addicionals.
El licitador haurà de concretar els anys addicionals d’ampliació del termini de garantia

En data 24/2/2022 la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, presenta una al·legació, en la
qual sol·licita suspendre la convocatòria esmenant els criteris de licitació, declarant nul el criteri B2 : Millora
assumpció excessos amidaments.

Consideracions :
Segons la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, el criteri de puntuació B2 : Millora
assumpció excessos amidaments, vulnera el règim general previst a la Llei de Contractes del Sector Públic,
articles 102, 197,231,233,235,236,238 i concordants.
Aquest extrem queda corroborat per l’Informe 49/2021 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de
l’Estat, referit específicament a l’eventual assumpció per l’adjudicatari de l’excés d’amidaments.
En aquest mateix sentit fa referència a la sentència nº 263/2021 del Jutjat del Contenciós Administratiu nº1
de Sant Sebastià, de data 4/11/2021.
En resum, la responsabilitat pels defectes, inexactituds o omissions que puguin existir al projecte
corresponen a l’Administració, i el contractista té el dret a un contracte amb un preu cert i cobrar la prestació
realment executada.
En base a això, la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, presenta una al·legació, en la qual
sol·licita suspendre la convocatòria esmenant els criteris de licitació, declarant nul el criteri B2 : Millora
assumpció excessos amidaments.
En base a l’Informe 49/2021 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat, referit específicament
a l’eventual assumpció per l’adjudicatari de l’excés d’amidaments, i a la sentència nº 263/2021 del Jutjat del
Contenciós Administratiu nº1 de Sant Sebastià, de data 4/11/2021, es creu oportú estimar l’al·legació
presentada.
Conclusions :
A la vista de lo anterior, s’accepta l’al·legació presentada per part de la Cambra Oficial de Contractistes
d’Obres de Catalunya i en conseqüència es proposa modificar els criteris de puntuació, eliminant el criteri
B2 : Millora assumpció excessos amidaments.
A tals efectes caldrà deixar sense efecte la licitació en curs, i tornar a licitar les obres, puntuant les
proposicions amb els següents criteris :
Criteris avaluables de forma automàtica (total 40 punts), segons el que s'exposa a continuació:
B1) Oferta econòmica: Fins a un màxim de 35 punts
S’atorgarà la puntuació màxima (35 punts) a l’oferta que suposi un import més baix, i per tant, a
l’oferta amb major baixa respecte al tipus de licitació.
B1 = [35/(Tipus-Emin)] x [Tipus-Eof]
Tipus = Tipus de licitació (preu de sortida)
Eof = Oferta econòmica presentada per cada licitador
Emin = Oferta econòmica més baixa de totes les ofertades
B2) Millora ampliació termini de garantia : Fins a un màxim de 5 punts
El plec preveu un any de garantia.
Es puntuarà per cada any addicional 2,5 punts, amb un màxim de 2 anys addicionals.
El licitador haurà de concretar els anys addicionals d’ampliació del termini de garantia

Calella 28 de febrer de 2022.
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