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Resolució d’adjudicació del contracte relatiu a les obres de substitució dels circuits principals del
sistema de calefacció a l’Institut de Castellar del Vallès. Expedient ED-2021-1126.

Antecedents
1. Per resolució de la directora de Serveis de 7 de juliol de 2021 es va aprovar l'expedient per a
l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, de les obres de substitució dels
circuits principals del sistema de calefacció a l’Institut de Castellar del Vallès.
2. En data 8 de juliol de 2021 es va publicar al perfil del contractant la licitació de les obres esmentades
amb un termini de presentació de proposicions que finalitzava el 22 de juliol de 2021. Es va presentar
dins de termini l’empresa següent:
-

GENERAL FACILITIES SL, representada pel senyor Javier Codina Collado

3. En data 23 de juliol de 2021, s’obre el sobre únic i es fa constar que l’oferta econòmica és la que
consta tot seguit:

Licitador

GENERAL FACILITIES SL

Import total €
exclòs
67.845,88

IVA

Reducció de
termini, en
dies

Subcontractació

7

no

4. En data 23 de juliol de 2021, la cap de la Secció de Contractacions informa:
-

Que l’empresa relacionada anteriorment ha presentat la seva oferta dins de termini.

-

Que la documentació presentada per l’empresa GENERAL FACILITIES SL, és correcta i
compleix els requeriments de la clàusula onzena del plec de clàusules administratives
particulars que regeixen la contractació.

5. En data 26 de juliol de 2021, la cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars emet informe
tècnic sobre la viabilitat de l’oferta admesa a la seva licitació i informa que:
-

L’empresa GENERAL FACILITIES SL, ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord
amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques i redueix 7 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 7 dies
de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva
contractació.

6. En data 27 de juliol de 2021, el cap del servei de Contractacions i Patrimoni proposa:
-

Que s’estableixi la puntuació de l’oferta admesa un cop valorada l’oferta econòmica i la resta de
criteris la valoració dels quals es produeix de forma automàtica, que es detalla a l’annex.

-

Que s’adjudiqui el contracte relatiu a les obres de substitució dels circuits principals del sistema
de calefacció a l’Institut de Castellar del Vallès, d’acord amb l’informe tècnic favorable de la cap
del Servei de Gestió de Construccions Escolars, a l’empresa GENERAL FACILITIES SL, amb
NIF B65657124, en ser l’única empresa que ha presentat oferta econòmica i que compleix els
requisits administratius exigits, per un import total de 67.845,88 € IVA exclòs (82.093,51 €, IVA
inclòs) i un termini d’execució de 49 dies naturals a comptar des de la data de l’acta de
comprovació de replantejament, a càrrec de la posició pressupostària D/610000100/4210/0000
del centre gestor EN0119 del pressupost del 2020 prorrogat per al 2021.
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-

L’empresa GENERAL FACILITIES SL, no té la intenció de subcontractar.

Fonaments de dret

1. Clàusula 14 del plec de clàusules administratives que regulen aquest contracte pel que fa a la
proposta d’adjudicació del contracte.
2. Article 150 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 2014/424/UE, de 26 de febrer de 2014, quant a la classificació de les ofertes i
adjudicació del contracte.
3. Article 45 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, quant a l'òrgan
competent.

Per tant,

Resolc
1. Establir la puntuació de l’oferta admesa un cop valorada l’oferta econòmica i la resta de criteris la
valoració dels quals es produeix de forma automàtica, que es detalla a l’annex.
2. Adjudicar el contracte relatiu a les obres de substitució dels circuits principals del sistema de
calefacció a l’Institut de Castellar del Vallès, d’acord amb l’informe tècnic favorable de la cap del
Servei de Gestió de Construccions Escolars, a l’empresa GENERAL FACILITIES SL, amb NIF
B65657124, en ser l’única empresa que ha presentat oferta econòmica i que compleix els requisits
administratius exigits, per un import total de 67.845,88 € IVA exclòs (82.093,51 €, IVA inclòs) i un
termini d’execució de 49 dies naturals a comptar des de la data de l’acta de comprovació de
replantejament, a càrrec de la posició pressupostària D/610000100/4210/0000 del centre gestor
EN0119 del pressupost del 2020 prorrogat per al 2021.
L’empresa GENERAL FACILITIES SL, no té la intenció de subcontractar.
3. Designar el/la director/a de les obres com a responsable del contracte.
4. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i a la resta dels licitadors.
5. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per a la seva formalització,
d’acord amb el que disposa l’article 151 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.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva
notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós
administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
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procediment administratiu comú de les administracions públiques o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

El conseller
p.d. Resolució de 20.07.2011
(DOGC núm. 5930, de 28.07.2011)
La directora de Serveis
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Annex a la proposta de Resolució ED-2021-1126

Licitador

Representant

GENERAL FACILITIES SL

Javier Codina Collado

Puntuació
Puntuació Reducció
reducció
Import total
preu
de
termini (2
€ IVA exclòs
(màxim
termini, punts per dia
80 p)
en dies
reduït)
(màxim 20 p)
67.845,88

80,00

7

14

TOTAL

94,00

