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 15 de desembre de 2021,
va aprovar l’expedient de contractació del servei de redacció del projecte d’execució de les obres
d’amplicació de l’edifici seu del Consell Comarcal de la Garrotxa, mitjançant procediment obert
simplificat abreujat, per un valor estimat de 43.000€ (més IVA) sense divisió per lots.
Una vegada esgotat el termini de presentació d’ofertes, que finalitzava el dia 5 de gener de 2022 a les
23:59h, s’han registrat a la licitació les següents ofertes:


CUBIC ESTUDI D’ENGINYERIA SL amb NIF B65066094 (Registre d’entrada E2021009155 de
23/12/2021 a les 11:19:49h)



EDDAB ARQUITECTURA SLP amb NIF B65622458 (Registre d’entrada E2021009168 de
24/12/2021, a les 07:33:10h)



ANTONI FERNÁNDEZ PLANAS amb NIF 45542416R (Registre d’entrada E2021009207 de
27/12/2021, a les 20:30:31h)



PERE BOSCH BARRERA amb NIF 77912484F (Registre d’entrada E2021009219 de 28/12/2021
a les 11:21:38h)



TRAZIA FORMACIÓN Y GESTIÓN SL amb NIF B98340540 (Registre d’entrada E2021009234
de 28/12/2021 a les 11:22:08h)



3AT ARQUITECTURA SCP amb NIF J64528011 (Registre d’entrada E2021009239 de
29/12/2021, a les 20:06:50h)



TALLER ILLA ARQUITECTES SCP amb NIF J63191316 (Registre d’entrada E2022000016 de
03/01/2022 a les 11:41:04h)



LABAULA ARQUITECTES SCCLP amb NIF F66695065 (Registre d’entrada E2022000029 de
03/01/2022 a les 15:24:37h)



PLIKUM SL amb NIF B663936618 (Registre d’entrada E2022000054 de 03/01/2022 a les
20:29:42h)



MONTSERRAT GOU JUVINYÀ amb NIF 77914941A (Registre d’entrada E202200059 de
04/01/2022 a les 09:35:35h)



ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP amb NIF B67620534 (Registre d’entrada
E2022000090 de 04/01/2022 a les 13:34:54h)

Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594
www.garrotxa.cat – ccgarrotxa@garrotxa.cat - NIF P-6700007-E



INTEGRAL ARCHICONSULT SL amb NIF B66400151 (Registre d’entrada E2022000097 de
04/01/2022 a les 17:12:44h)



DAVID DOMÈNECH DÍAZ amb NIF 40990379D (Registre d’entrada E2022000098 de 04/01/2022
a les 23:19:53h)



JOSEP IBARZ I COL·LABORADORS SLP amb NIF B64901077 (Registre d’entrada
E2022000113 de 05/01/2022 a les 11:14:16h)



COLOMER-RIFÀ SLP amb NIF B58082934 (Registre d’entrada E2022000123 de 05/01/2022 a
les 12:15:04h)



DESTILA ARQUITECTURA SLP amb NIF B55330203 (Registre d’entrada E2022000128 de
05/01/2022 a les 12:47:19h)



RAIZDE3 SL amb NIF B98989874 (Registre d’entrada E2022000130 de 05/01/2022 a les
12:59:27h)



AS ARQUITECTURA - ANDREA SOLE ALONSO amb NIF 47726970S (Registre d’entrada
E2022000136 de 05/01/2022 a les 16:51:09h)

En data 11 de gener de 2022 es procedeix a la obertura de sobres i s’exclou a l’empresa RAIZDE3 SL
per no haver aplicat la paraula clau evitant que el Consell Comarcal pogués accedir a la corresponent
oferta.
En data 12 de gener de 2022 es procedeix a valorar la documentació administrativa presentada i es
requereixen esmenes a les empreses DESTILA ARQUITECTURA SLP i COLOMER-RIFÀ SLP que
presenten satisfactòriament la documentació requerida dins de termini.
D’acord amb el sistema de puntuació establerta als plecs de clàusules i l’oferta realitzada per cada
empresa, la puntuació obtinguda ha estat la següent:
Criteris avaluables de forma automàtica: 100 punts
1. Menor oferta econòmica de la part fixa anual: (fins a 100 punts)
Fórmula:
P= 100* (OE/O) (1/2)
On:
P és la puntuació de 0 a 100
O és l’oferta econòmica a valorar, en €
OE és l’oferta més econòmica de les ofertes presentades en €
Justificació de la fórmula utilitzada: aquesta fórmula dona la màxim puntuació a la oferta més econòmica
i una puntuació proporcional al preu ofert a la resta d’ofertes.

Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594
www.garrotxa.cat – ccgarrotxa@garrotxa.cat - NIF P-6700007-E

Pressupost base de licitació:
Base Imposable
36.000€

Import IVA (21%)
7.560 €

Total del pressupost
43.560 €

Ofertes econòmiques:
LICITADORES
PLIKUM SL
TRAZIA FORMACIÓN I GESTIÓN SL
EDDAB ARQUITECTURA SLP
AS ARQUITECTURA - ANDREA SOLE ALONSO
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
JOSEP IBARZ I COL·LABORADORS SLP
TALLER ILLA ARQUITECTES SCP
CUBIC ESTUDIS D'ENGINYERIA SL
AGROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA
INTEGRAL ARCHICONSULT SL
MONTSERRAT GOU JUVINYÀ
PERE BOSCH BARRERA
3AT ARQUITECTURA SCP
COLOMER-RIFÀ SLP
DL 327 ARQUITECTES UTE
DESTILA ARQUITECTURA SLP
ANTONI FERNÁNDEZ PLANAS

OFERTA (IVA
INCLÒS
23.595,00 €
24.175,80 €
25.000,00 €
26.136,00 €
29.037,36 €
30.159,25 €
31.218,00 €
32.500,00 €
32.593,77 €
32.678,47 €
33.072,93 €
33.323,40 €
34.000,00 €
36.590,40 €
38.759,00 €
39.325,00 €
40.728,60 €

PUNTUACIÓ
100,00
98,79
97,15
95,01
90,14
88,45
86,94
85,21
85,08
84,97
84,46
84,15
83,30
80,30
78,02
77,46
76,11

1a MITJANA ARITMÈTICA

31.934,88 €

2a MITJANA ARITMÈTICA (sense ofertes superiors
a la mitjana en més de 10 unitats percentuals

29.806,92 €

MILLOR OFERTA

23.595,00 €

Així mateix la tècnica responsable del contracte ha emès un informe on conclou que, un cop finalitzada
la fase de valoració s’observa que les ofertes econòmiques presentades per les empreses EDDAB
ARQUITECTURA SLP, TRAZIA FORMACIÓN I GESTIÓN SL, PLIKUM SL i AS ARQUITECTURA són
anormalment baixes segons la fórmula prevista en la clàusula 16.2 del PCAP. Per aquesta raó, i d’acord
amb l’article 149 LCS, en data 19 de gener de 2022, es requereix a les mercantils per què presentin per
escrit els arguments que considerin oportuns per tal de justificar l’oferta presentada.
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Totes les empreses han presentat la documentació justificativa menys ANDREA SOLE ALONSO - AS
ARQUITECTURA que l’ha presentat fora de termini.
La licitadora PLIKUM SL ha registrat l’oferta econòmica més avantatjosa i es considera suficientment
justificada la baixa anormal.
En data 22 de febrer de 2022, l’empresa PLIKUM SL presenta amb caràcter favorable la documentació
requerida prèvia adjudicació.
La interventora del Consell Comarcal ha manifestat que a l’aplicació pressupostària 2022 50 150 6400
“Redacció projectes tècnics” hi ha prevista consignació suficient per fer front a la despesa proposada.
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 2 de març de 2022 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 del 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
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. Adjudicar el contracte, per haver estat la proposta econòmicament més avantatjosa a:


PLIKUM SL
o El preu d’adjudicació és de 23.595€ IVA inclòs, que es desglossen en 19.500€ de base
imposable i de 4.095€ d’IVA calculat al 21%.

S’estableix un termini màxim de 6 mesos de contracte des de la signatura del contracte, més un termini
addicional de fins a 3 mesos a comptar des de la data de lliurament dels treballs, per a la revisió per part
del Consell Comarcal i l’obtenció de la llicència urbanística dels treballs lliurats.
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4. Disposar la despesa a càrrec a l’aplicació pressupostària 2022 50 150 6400 “Redacció projectes
tècnics”.
5. 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.
6. 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
1.Notificar aquests acords als licitadors.
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