DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
Olot, la Garrotxa, a data de la signatura electrònica
Antecedents
El Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa en la sessió de 5 de maig de 2021, va
aprovar l’expedient de contractació administrativa de les obres d’adequació d’un espai d’acollida turística
a la zona esportiva del municipi de Tortellà i d’adequació del paviment de la zona de recepció de
visitants i d’autocaravanes del nucli del municipi de Santa Pau, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat, i per un valor estimat de 32.350,92 euros.
A la data de finalització del termini establert per a la presentació d’ofertes (27 de maig de 2021), es van
presentar les següents empreses:
LOT 1


APLICACIONS I MANTENIMENTS DABAU SL amb NIF B17558446, i domicili al carrer Holanda
G23, 17600 Figueres (Registre d’entrada E2021003295 de 19/05/2021 a les 14:37:42)



JOSEP VILANOVA SA amb NIF A17444092 i domicili al Barri Rossinyol SN, 17857 Sant Joan les
Fonts (Registre d’entrada E2021003687 de 25/05/2021 a les 16:02:10)



JAIME AVELLÍ MATÓ amb NIF 78002501W, i domicili al carrer Pals 63-65, 17200 Palafrugell
(Registre d’entrada E2021003810 de 26/05/2021 a les 14:45:14)

LOT 2


JORDI PLANAS SOLSONA amb NIF 77913934P, i domicili al Passatge del Ser SN, 17811 Santa
Pau (Registre d’entrada E2021003496 de 23/05/2021 a les 21:21:14)



JOSEP VILANOVA SA amb NIF A17444092 i domicili al Barri Rossinyol SN, 17857 Sant Joan les
Fonts (Registre d’entrada E2021003687 de 25/05/2021 a les 16:02:10)



JAIME AVELLÍ MATÓ amb NIF 78002501W, i domicili al carrer Pals 63-65, 17200 Palafrugell
(Registre d’entrada E2021003810 de 26/05/2021 a les 14:45:14)

En data 31 de maig de 2021 es procedeix a la obertura de sobres i es valora la documentació
administrativa presentada pels licitadors que han presentat l’oferta en el termini conferit, a efectes de
declarar-ne la seva admissió o exclusió per finalment proposar una adjudicació a l’òrgan de contractació
un cop avaluades les proposicions econòmiques.
En data 31 de maig de 2021 es requereix esmena de documentació a les empreses JOSEP VILANOVA
SA I APLICACIONS I MANTENIMENTS DABAU SL, i en data 1 de juny de 2021 es requereix a
l’empresa JAIME AVELLÍ MATÓ, que ha respost satisfactòriament el requeriment i, per tant, s’admeten
les seves ofertes.
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D’acord amb el sistema de puntuació establerta als plecs de clàusules, la puntuació és la següent:
LOT 1
Oferta econòmica:
Licitador

O Base

IVA

Total

Puntuació

Aplicacions i Manteniments
Dabau SL
Josep Vilanova S.A.

22.097,07 €

4.640,38€

26.737,45 €

9,64

22.321,40 €

4.687,49 €

27.000,89 €

9,55

Jaime Avellí Mató

21.311,89 €

4.475,50 €

25.787,39 €

10

Millores:
Licitador
Aplicacions i
Manteniments Dabau SL
Josep Vilanova S.A.
Jaime Avellí Mató

Millora A

Millora B

Millora C

Total

No
0 punts

Sí
12 punts

No
0 punts

12 punts

Sí
38 punts

Sí
12 punts

No
0 punts

50 punts

Sí
38 punts

Sí
12 punts

Sí (2 bancs)
40 punts

90 punts

Puntuació global:
Puntuació

Oferta econòmica

Millores

TOTAL

10
9,55
9,64

90
50
12

100
59,55
21,64

Jaime Avellí Mató
Josep Vilanova S.A.
Aplicacions i Manteniments Dabau SL

LOT 2
Oferta econòmica:
Licitador

O Base

IVA

Total

Puntuació

Jordi Planas Solsona

9.917,36 €

2.082,74 €

12.000,01 €

-

Josep Vilanova S.A.

8.264,46 €

1.735,54 €

10.000,00 €

40

Jaime Avellí Mató

9.123,97 €

1.916,03 €

11.040,00 €

36,23
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Millores:
Licitador
Josep Vilanova S.A.
Jaime Avellí Mató

Millora 1

Millora 2

No
0 punts

No
0 punts

Sí 12 dies
30 punts

Sí
4 semestres
30 punts

Puntuació global:
Puntuació

Oferta econòmica

Jaime Avellí Mató
Josep Vilanova S.A.

36,23
40

Millora 1
30
0

Millora2
30
0

TOTAL
96,23
40

En data 1 i 2 de juny de 2021, la tècnica responsable del contracte ha emès informes on conclou que un
cop finalitzada la fase de valoració de les ofertes presentades en el LOT 1 i LOT 2, l’empresa JORDI
PLANAS SOLSONA queda exclosa per superar l’import de la licitació en el LOT 2.
Es proposa, per haver presentat la millor oferta econòmica, adjudicar el contracte pel lot 1 i lot 2 a
l’empresa JAIME AVELLÍ MATÓ.
En data 10 de juny de 2021 l’empresa JAIME AVELLÍ MATÓ presenta la documentació requerida amb
caràcter previ a l’adjudicació.
La interventora del Consell Comarcal ha emès informe en virtut del qual s’acredita que l’aplicació
pressupostària 2021 41 337 65004 “Aparcaments, aparcaments autocaravanes i espais lúdics”, hi ha
prevista consignació suficient per fer front a la despesa proposada per al Lot 1 i al Lot 2.
Considerant que la competència del President per aprovar les adjudicacions ha estat delegada al
Consell de Presidència per decret de 17 de juliol de 2019; que la propera sessió de Consell de
Presidència no es preveu fins el proper 16 de juny i per tal de complir amb el que preveu la clàusula 18
del PCAP, es proposa avocar la competència per aquest acte donant compte d’aquesta resolució a la
propera sessió de Consell de Presidència que es dugui a terme.
Fonaments de dret
Articles 159 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Clàusula 18 del PCAP
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Acord de delegació de competències del President al Consell de Presidència de 17 de juliol de 2019.
Per tot l’anterior,
Decreto:
1. Avocar la competència per aquest acte.
2. Aprovar i declarar vàlida la licitació.
3. Excloure de la licitació (lot 2), pels motius exposats en els antecedents, a l’empresa JORDI PLANAS
SOLSONA
4. Adjudicar el contracte, per haver estat la proposta econòmicament més avantatjosa a:


LOT 1: JAIME AVELLÍ MATÓ
o El preu d’adjudicació és de 25.787,39€ IVA inclòs, que es desglossen en 21.311,89€ de
base imposable i de 4.475,50€ d’IVA calculat al 21%
El termini d’execució del contracte es fixa en 2 mesos des de l’acta de comprovació del
replanteig. Aquest termini es divideix en una primera fase d’un mes per a la preparació i
subministrament de materials i una segona fase també d’un mes per l’execució efectiva de les
obres, segons la programació que consta al projecte tècnic corresponent.



LOT 2: JAIME AVELLÍ MATÓ
o El preu d’adjudicació és de 11.040,00€ IVA inclòs, que es desglossen en 9.123,97€ de
base imposable i de 1.916,03€ d’IVA calculat al 21%
El termini d’execució del contracte és d’un mes, des de l’acta de comprovació del replanteig.
En cap dels dos lots estan permeses les pròrrogues.

5. Disposar la despesa a càrrec a l’aplicació pressupostària 2021 41 337 65004 “Aparcaments,
aparcaments autocaravanes i espais lúdics”.
6. Requerir a l’empresa adjudicatària del contracte per tal que, dins el termini de 15 dies hàbils i
mitjançant instància genèrica (https://www.seu-e.cat/web/ccgarrotxa), acceptin la notificació de
l’adjudicació que serà enviada per mitjans electrònics.
7. Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió del Consell de Presidència.
Publicitat
1. Publicar aquests acords al Perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes.
Comunicació
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1. Notificar aquests acords als licitadors.
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