Certificat
Identificació
Òrgan: Junta de Govern Local
Títol: Serveis tallers estudi assistit primària i secundària. Desert
Núm. exp.: 10/2021 de Licitacions administratives
Ref.:
Josep Rovira i Jofre, secretari de l’Ajuntament de Palafrugell, sense perjudici dels termes en què
s’aprovi l’acta de la sessió,
Certifico
Que el/la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió del dia 21/10/2021 ha adoptat l’acord
que es transcriu literalment, en la seva part necessària:
I. En data 10 de juny de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient número 10/2021,
per la contractació dels serveis de tallers d’estudis assistits de primària i secundària, juntament
amb els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, a licitar per
mitjà de procediment obert i amb multicriteris automàtics d’adjudicació, amb un pressupost màxim
limitatiu de 46.940,43€ (pressupost base de 42.673,12€ més 4.267,31€ del 10% d’IVA)
II. La licitació es va iniciar amb la publicació del corresponent anunci al perfil del contractant en
data 15 de juny de 2021, presentant-se les següents empreses licitadores:
Nom del licitador
ACTIESCOLA SLU
MECA CENTRE SL
GRADO INFORMÁTICA Y GESTIÓN SL

NIF
B17456336
B17330127
B60301603

III. Admeses totes les empreses licitadores atès que complien els requisits establerts al PCAP, la
mesa de contractació es va reunir en data 15 de juliol de 2021 per realitzar l’obertura del sobre
únic, corresponent a la documentació administrativa i l’oferta econòmica i altres criteris automàtics
d’adjudicació.
Atorgades les puntuacions corresponents aplicant les fórmules establertes a l’apartat H del plec de
clàusules administratives particulars, i classificades les ofertes d’acord amb l’article 150 de la
LCSP, el resultat va ser el següent:
Posició
1
2
3

Licitador
MECA CENTRE SL
GRADO INFORMÁTICA Y GESTIÓN SL
ACTIESCOLA SLU

Puntuació total
100
79,67
74,77

Ates el resultat, la mesa va acordar declarar que l’oferta amb millor relació qualitat preu era la
presentada per l’empresa MECA CENTRE SL, i que se li requerís la documentació acreditativa de
la formació i experiència del personal a adscriure al contracte, d’acord amb l’oferta presentada, i
que constituís el dipòsit de la garantia definitiva.
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IV. En data 30 de juliol de 2021 i RE 2021015994, l’empresa va presentar documentació
corresponent al dipòsit de la garantia per import de 2.020,51€ , tal com consta la carta de
pagament 32020005624 de data 29 de juliol de 2021, i documentació acreditativa de l’oferta
presentada.
V. El 9 d’agost de 2021, la mesa de contractació es va reunir per analitzar la documentació
presentada per MECA CENTRE SL, i va acordar atorgar-li tres dies per tal que presentés
documentació complementària en relació al personal tècnic ofert a adscriure al servei, la formació i
experiència en concordança amb l’oferta presentada, tal com disposa la clàusula 15.2 del PCAP i
l’apartat H del PCAP.
VI. En data 26 d’agost de 2021, la mesa de contractació es va reunir per qualificar la
documentació complementària aportada per MECA CENTRE SL en data 16 d’agost de 2021 i RE
2021017042, acordant que la documentació aportada no justificava adequadament l’experiència
laboral docent i la formació del personal a adscriure al contracte, i que, per tant, es donava com a
retirada l’oferta presentada per l’empresa, i es requeria a la següent empresa qualificada, GRADO
INFORMÁTICA Y GESTION SL per tal que diposités l’import de la garantia definitiva, aportés la
documentació justificativa de l’oferta presentada, de la documentació que no constava actualitzada
al ROLECE, així com documents de coordinació empresarial.
VII. Amb RE 2021018665, el dia 14 de setembre de 2021, GRADO INFORMÁTICA Y GESTION,
SL, va presentar documents justificatius de la representació, capacitat i solvència de l’empresa, va
identificar a la coordinadora del contracte i la mútua associada, va presentar documentació
referent a l’acreditació de les titulacions i experiència laboral docent del personal ofert, i va
sol·licitar retenció en preu per a constituir la garantia definitiva.
VIII. El dia 17 de setembre de 2021, la mesa de contractació es va reunir per qualificar la
documentació aportada, acordant que aquesta no acreditava l’experiència laboral docent i la
formació de tot el personal a adscriure al contracte, donant per retirada l’oferta presentada per
GRADO INFORMÁTICA Y GESTION SL, i acordant requerir a ACTIESCOLA, SLU, per tal que en
el termini de 10 dies hàbils a partir de la recepció del requeriment, formalitzés la garantia definitiva
i presentés la documentació acreditativa corresponent a la formació i experiència del personal a
adscriure al contracte, d’acord amb la seva oferta, tal com disposa la clàusula 15.2 del PCAP i en
concordança amb l’oferta presentada i la clàusula 7 del PPT, així com els corresponents certificats
negatius de delictes de naturalesa sexual de menor, i la documentació de coordinació empresarial
corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 150.2 de la LCSP.
IX. Reunida la mesa de contractació en data 8 d’octubre de 2021, es constata que esgotat el
termini atorgat a l’empresa ACTIESCOLA, SLU per tal que diposités l’import de la garantia
definitiva i aportés la documentació requerida, no consta presentada ni a la plataforma de
contractació ni al registre d’entrada de la corporació.
X. Totes les actes i informes de motivació corresponents han estat publicats al perfil del
contractant de la corporació local.
Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contracte del sector públic, per la que 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 (en endavant LCSP). Article 131 pel que fa al procediment
d’adjudicació i articles 145 i 150 pel que fa als criteris de valoració de les ofertes, la seva
classificació i l’adjudicació dels contractes.
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Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
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.
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment.
El Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació.
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
Acords
Primer. Ratificar la valoració proposada per la mesa de contractació i la puntuació global atorgada,
d’acord amb el criteris per a l’adjudicació del contracte establerts en el plec de clàusules
administratives particulars, classificades d’acord amb l’article 150 de la LCSP.
Posició
1
2
3

Licitador
MECA CENTRE SL
GRADO INFORMÁTICA Y GESTIÓN SL
ACTIESCOLA SLU

Puntuació total
100
79,67
74,77

Segon. Ratificar els acords de declarar retirades les ofertes presentades per les empreses
següents:
-

MECA CENTRE, SLU amb CIF B17330127 per no haver acreditat suficientment en temps i
forma els requeriments tramesos per acord de les meses de contractació de dates 15 de
juliol i 9 d’agost de 2021, relatius a la documentació acreditativa de la formació i
experiència del personal a adscriure al contracte tal com tal com disposa la clàusula 15.2
del PCAP i l’apartat H del PCAP.

-

GRADO INFORMÁTICA Y GESTION, SL amb CIF B60301603 per no haver acreditat
suficientment en temps i forma el requeriment tramès per acord de la mesa de contractació
de data 26 d’agost de 2021, relatius a la documentació acreditativa de la formació i
experiència laboral de tot el personal a adscriure al contracte tal com disposa la clàusula
15.2 del PCAP i l’apartat H del PCAP.

-

ACTIESCOLA, SLU amb CIF B17456336 per no haver presentat la documentació
acreditativa corresponent a la formació i experiència del personal a adscriure al contracte,
ni la corresponent a la coordinació empresarial, ni haver formalitzat el dipòsit de la garantia
definitiva tal com se li havia requerit per acord de la mesa de contractació de data 17 de
setembre de 2021.

Tercer. Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada, mitjançant transferència bancària,
per MECA CENTRE, SLU, tal com consta a la carta de pagament 32020005624 de data 29 de
juliol de 2021 d’import 2.020,51€.
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Quart. Declarar deserta la licitació del servei de tallers d’estudis assistits de primària i secundària,
expedient 10/2021 de licitacions administratives, per no existir cap oferta o proposta que pugui ser
admesa, d’acord amb els criteris fixats en el PCAP, tal com disposa la clàusula 18 del PCAP en
concordança amb l’article 150.3 de la LCSP.
Cinquè. Publicar el present acord al Perfil de contractant i notificar a les empreses interessades.

I per tal que tingui els efectes oportuns lliuro aquest certificat a Palafrugell en la data que consta a
l’encapçalament.
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