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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA EL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2021 

(NÚMERO 8/2021) 

 

ASSISTENTS:      Alcalde   Sr. Miquel Parella Codina 

 

Regidors:          Sr. Enric Cruells Carrió 

Sra. Elena Font Sala 

Sra. Gemma Brunet Ferrer 

Sr. Pere Molera Puig 

Sra. Montserrat Plata Puig 

Sr. Marc Pedrosa Revilla 

Sr. Salvador Pujol Carbonell 

Sr. Francesc de Borja Pons Llabrés 

Sra. Cristina Martín Sanglas 

Sra. Ana Asensi Urrea 

 

A Aiguafreda, essent les 20:50 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de Plens de 

l’Ajuntament, seu de la Corporació, es reuneixen sota la Presidència del senyor Alcalde els 

regidors/es assenyalats més amunt, assistits de la Secretària Interventora accidental de la 

Corporació, la senyora Meritxell Pedrosa Puigbarraca, prèvia comprovació del quòrum legal necessari 

d’un terç del nombre legal de membres que formen la corporació municipal, per iniciar la sessió 

extraordinària urgent convocada pel dia d’avui. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

PRIMER.-RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI URGENT. 

 

SEGON.-APROVACIÓ PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES COMPRESES EN EL PROJECTE 
D’EXECUCIÓ DE LA NOVA BIBLIOTECA D’AIGUAFREDA. 
 

PRIMER.-RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI URGENT. 

De conformitat amb el que disposen els articles 46.2b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local i 98 b) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, el ple acorda per UNANIMITAT ratificar el caràcter 
urgent de la sessió.  
 
SEGON.- APROVACIÓ PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES COMPRESES EN EL PROJECTE 
D’EXECUCIÓ DE LA NOVA BIBLIOTECA D’AIGUAFREDA 
 
La Sra. Secretària dona lectura a la proposta que, transcrita literalment diu el següent: 
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PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES COMPRESES EN EL PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LA NOVA 
BIBLIOTECA D’AIGUAFREDA 
 
En data 14 de setembre de 2021 el Ple d’aquest Ajuntament  va aprovar definitivament el Projecte 
bàsic i d’execució de la nova Biblioteca d’Aiguafreda, així com l’expedient de contractació de les obres, 
mitjançant el procediment obert simplificat, tramitació ordinària, amb la utilització de varis criteris 
d’adjudicació quantificables automàticament d’acord amb els criteris continguts en el Plec de 
Clàusules Administratives Particular. 
 
El  pressupost base de licitació és nou-cents catorze mil quatre-cents noranta-cinc euros amb seixanta-
vuit cèntims (914.495,68 €)  IVA inclòs, que es desglossa en l’import base de set-cents cinquanta-cinc 
mil set-cents vuitanta-un euros amb cinquanta-cinc cèntims (755.781,55 €), i en l’import de cent 
cinquanta-vuit mil set-cents catorze euros amb tretze cèntims (158.714,13 €), corresponent al 21% 
d’IVA. 
 
El valor estimat del contracte és de set-cents cinquanta-cinc mil set-cents vuitanta-un euros amb 
cinquanta-cinc cèntims (755.781,55 €), IVA no inclòs. A l’expedient de contractació hi figura el valor 
estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren, de conformitat amb l’article 
101 de la LCSP. 
 
Aquest contracte comporta una despesa que afecta a varis exercicis, per tant, la seva contractació 
resta sotmesa a l’existència de crèdit suficient i adequat, i a l’obligació de l’Ajuntament, que a cada 
exercici s’autoritzi en els respectius pressupostos municipals. 
 
La convocatòria de licitació va anunciar-se en el Perfil de Contractant d’aquest Ajuntament en data 16 
de setembre de 2021, i durant el termini de presentació atorgat es van presentar les proposicions 
següents, que consten a l’expedient: 
 

Registre d'Entrada NIF Empresa 

2021-E-RC-976 B43778950 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN S.L. 

2021-E-RC-984 B62752316 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS,SL 

2021-E-RC-985 B65891475 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL 

2021-E-RC-990 A62782347 REHATEC FAÇANES SAU 

2021-E-RC-991 B64311913 VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 

2021-E-RC-992 B64586381 SOLID BUILDING, S.L. 

2021-E-RC-993 U42851741 UTE IMAR MANZANO 

2021-E-RC-994 B73544819 ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L. 

2021-E-RC-995 B65675365 ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 

 
En data 14 d’octubre de 2021, es va reunir la Mesa de contractació per a l’obertura del sobre únic 
digital, i després de comprovar la declaració responsable aportada per les empreses licitadores i 
valorar les ofertes presentades d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos, va acordar el següent: 
 

- Requerir al licitador “UTE IMAR MANZANO” per tal que en el termini improrrogable de cinc 
(5) dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de rebuda de la notificació del 
requeriment, aporti la informació i documentació que consideri adient per tal de justificar i 
desglossar detalladament la baixa en el preu o costos de l’oferta econòmica, a fi i efecte que 
es pugui valorar si la proposta presentada per l’empresa pot donar compliment al contracte a 
plena satisfacció d’aquesta Administració. 
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En data 15 d’octubre de 2021, amb número de registre d’entrada 2021-E-RE-383, el licitador “UTE 
IMAR MANZANO” aporta la justificació que es transcriu literalment a continuació: 
 

“En data 15 d’octubre de 2021 la UTE IMAR MANZANO va rebre una notificació de l’Ajuntament 
d’Aiguafreda requerint la justificació de l’oferta econòmica anormal en la licitació amb número 
d’expedient 766/2021. A continuació s’exposa l’explicació d’aquesta baixa. 

 
Un cop revisada la documentació que es va fer servir per elaborar l’oferta, s’ha detectat que 
l’oferta econòmica presentada és errònia. L’oferta hauria d’haver estat la suma dels imports que 
s’estipulen al document presentat, i posteriorment aplicar l’import de l’IVA: 

 
 - 603.696.45 € + 126.776,25 € = 730.472,70 € 
 - IVA (21%) = 153.399,27 € 
 - Import econòmic de l’oferta total amb IVA inclòs: 883.871,97 € 
 

Pel que, la justificació presentada detalla un error a l’hora d’exposar els imports presentats a 
l’oferta. 

 
Sent l’únic error de l’oferta, sol·licitem que es pugui incloure la correcció d’aquest error a l’oferta 
i poder seguir dins el procés de licitació.” 

 
En data 19 d’octubre de 2021, els serveis jurídics van emetre informe, sobre la justificació de la baixa 
temerària presentada per l’empresa UTE IMAR MANZANO, en virtut del qual es considera que l’error 
esmentat en l’oferta econòmica presentada per l’empresa UTE IMAR MANZANO, no és esmenable 
atès que permet al licitador alterar el preu ofert, sent contrari al principi d’igualtat de tracte, previst a 
l’article 64 LCSP, ja que suposaria incórrer en l’atorgament d’un tracte de favor a un interessat en 
detriment, en aquest cas, de la resta de licitadors. 
 
En data 19 d’octubre de 2021, es va reunir novament la Mesa per a l’anàlisi de la documentació de 
baixa temerària i proposta d’adjudicació de la licitació de les obres compreses en el projecte 
d’execució de la nova Biblioteca d’Aiguafreda i es van adoptar els acords següents: 
 
“Primer.- EXCLOURE la proposició presentada per la UTE IMAR MANZANO per l’existència d’un error 
no esmenable en l’oferta econòmica.  
 
Segon.- CLASSIFICAR les empreses que han estat admeses a la licitació de la manera següent, d’acord 
amb les fórmules previstes al plec de clàusules administratives particulars per a la valoració de les 
ofertes presentades: 
 

 EMPRESA 

OFERTA ECONÒMICA INCREMENT GARANTIA 

OFERTA 
(Oi) 

PUNTS         
(0 a 80) 

ANYS PUNTS            
(0 a 20) 

TOTAL 

1 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 648.914,04 80,00 4 20 100,00 

2 SOLID BUILDING, S.L. 665.087,76 78,40 4 20 98,40 

3 ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L. 679.296,46 76,98 4 20 96,98 

4 ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 691.819,11 75,74 4 20 95,74 

5 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL 699.000,00 75,03 4 20 95,03 

6 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN S.L. 734.296,57 68,22 4 20 88,22 

7 VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 742.706,53 66,55 4 20 86,55 

8 REHATEC FAÇANES SAU 746.334,28 65,83 4 20 85,83 
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Tercer.- PROPOSAR l’adjudicació del contracte a l’empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL, amb NIF 
B62752316, per ser la millor oferta qualitat-preu tal com queda reflectit en el quadre resum del total 
de puntuacions, que es concreta de la forma següent: 

• Import de l’oferta:  
Sis-cents quaranta-vuit mil nou-cents catorze euros amb quatre cèntims (648.914,04 €) 
més la quantitat de cent trenta-sis mil dos-cents setanta-un euros amb noranta-cinc cèn-
tims (136.271,95 €) en concepte d’IVA, fent un total de SET- CENTS VUITANTA-CINC MIL 
CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA NOU CÈNTIMS (785.185,99 €) IVA inclòs.  

 

• Ampliació termini de garantia: 4 anys.” 
 
En data 22 d’octubre de 2021 es va notificar a l’empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL, el 
requeriment de documentació previ a l’adjudicació del contracte, atorgant un termini de set dies 
hàbils per a presentar la documentació establerta al plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen la contractació. 
 
En data 27 d’octubre de 2021 l’empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL, ha presentat en aquest 
Ajuntament, dins del termini establert, la documentació requerida per a procedir a l’adjudicació del 
contracte i en data 28 d’octubre de 2021, ha dipositat la corresponent garantia definitiva. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 150 i 159, i l’apartat segon de la disposició addicional 
segona, 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. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- DONAR per vàlides les actuacions practicades per a la contractació de les obres compreses en 
el Projecte bàsic i d’execució de la nova Biblioteca d’Aiguafreda, mitjançant el procediment obert. 
simplificat, tramitació ordinària, amb la utilització de varis criteris d’adjudicació quantificables 
automàticament d’acord amb els criteris continguts en el plec de clàusules administratives particulars. 
 
Segon.- CLASSIFICAR per ordre decreixent de puntuació a les empreses que han estat admeses a la 
licitació amb el següent resultat: 
 

 EMPRESA OFERTA 

ECONÒMICA 

(SENSE IVA) 

Puntuació 

(màxim 80 

punts) 

INCREMENT 

PERÍODE 

GARANTIA 

(ANYS) 

Puntuació 

(màxim 20 

punts) 

Puntuació 

total 

1 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 648.914,04 80,00 4 20 100,00 

2 SOLID BUILDING, S.L. 665.087,76 78,40 4 20 98,40 

3 ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L. 679.296,46 76,98 4 20 96,98 

4 ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 691.819,11 75,74 4 20 95,74 

5 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL 699.000,00 75,03 4 20 95,03 

6 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 

JIMARAN S.L. 

734.296,57 68,22 4 20 88,22 
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7 VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 742.706,53 66,55 4 20 86,55 

8 REHATEC FAÇANES SAU 746.334,28 65,83 4 20 85,83 

 
Tercer.- ADJUDICAR a l’empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL amb NIF B62752316, el contracte de 
les obres compreses en el Projecte bàsic i d’execució de la nova Biblioteca d’Aiguafreda, d’acord amb 
l’oferta feta per aquesta empresa que es concreta en: 

 

• Import de l’oferta: SET- CENTS VUITANTA-CINC MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB 
NORANTA-NOU CÈNTIMS (785.185,99 €) IVA inclòs.  

◦ Import net: Sis-cents quaranta-vuit mil nou-cents catorze euros amb quatre cèntims 
(648.914,04 €) 

◦ 21% IVA: Cent trenta-sis mil dos-cents setanta-un euros amb noranta-cinc cèntims 
(136.271,95 €) 

 

• Ampliació termini de garantia: 4 anys. 
 
Quart.- DISPOSAR la despesa derivada d’aquesta contractació a favor de l’empresa ABOLAFIO 
CONSTRUCCIONS, SL amb NIF B62752316, que es fixa en la quantitat de CENT CINQUANTA-SET MIL 
TRENTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS (157.037,20 €), corresponent a la part proporcional de la 
despesa de 785.185,99 € referits al període comprès entre l’inici del contracte fins a 31 de desembre 
de 2021, i que es desglossa en l’import base de 129.782,81 €, i en l’import de 27.254,39 €, 
corresponent al 21% d’IVA. 
 
L’esmentada contractació es farà amb càrrec a la partida pressupostària 30 3321 63200 de l’estat de 
despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per l’exercici 2021, i atès que aquest 
contracte comporta una despesa que afecta a varis exercicis, la seva contractació resta sotmesa a 
l’existència de crèdit suficient i adequat, i a l’obligació de l’Ajuntament, que a cada exercici s’autoritzi 
en els respectius pressupostos municipals. 
 
CINQUÈ.- El termini d’execució del contracte és de DEU (10) mesos.  
 
Sisè.- REQUERIR a l’empresa adjudicatària ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL que formalitzi el contracte 
en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils següents a comptar a partir de l’endemà de la data en 
què es rebi aquesta notificació d’adjudicació. 
 
Setè.- Un cop formalitzat el contracte, publicar l’anunci de formalització en el Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament d’Aiguafreda, de conformitat amb el que disposa l’article 154 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic. 
 
Vuitè.- L’adjudicatari haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en el termini de deu (10) 
dies naturals, a comptar a partir del dia següent a la data de formalització del contracte. Efectuat 
aquest tràmit es procedirà a estendre l’acta de comprovació del replanteig. 
 
Novè.- NOTIFICAR aquest acord a les empreses licitadores i donar-li trasllat al responsable del 
contracte. 

 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per explicar aquest punt. Un cop es va aprovar la licitació de les obres 
de la Biblioteca. Durant tot aquest temps s’han presentat un total de 9 empreses. Una vegada 
realitzat el sorteig amb tots els paràmetres de valoració, en va sortir guanyadora una UTE, unió 
temporal d’empreses, que va presentar una baixa temerària, i com que això suposa un risc, tal i com 
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demana la normativa es va requerir que justifiquessin la baixa i van reconèixer que en l’oferta havien 
comès un error, de manera que han quedat exclosos i  l’adjudicatari ha de ser el següent en 
puntuació, l’empresa Abolafio Construccions, SL., que és una empresa de l’Ametlla del Vallès. Aquest 
mateix matí ens han aportat tota la documentació i l’aval, i hem considerat pertinent aprovar 
l’adjudicació avui mateix, i fer un Ple a continuació del que hem tancat fa un moment.  
 
De les empreses que s’han presentat, en tenim de Mataró, una altra del Maresma, de Sabadell, de 
Manresa, de Terrassa, de Granollers, aquesta de l’Ametlla, però no en tenim cap d’Aiguafreda. Ens 
hauria agradat que aquestes obres les fes alguna empresa del poble, però no ha pogut ser. Tampoc 
tenim, segurament, empreses del volum i de la capacitat per poder accedir a aquest tipus de 
concursos, malgrat tenir paletes molt bons al nostre poble. 
 
En conclusió, el què aprovem aquí és el que va sortir pròpiament, segons licitació. Que és fer la 
l’adjudicació a aquesta empresa, Abolafio Construccions, SL., perquè tirin endavant la construcció de 
la biblioteca. No començaran immediatament, cal un replantejament previ de l’obra, però el rellotge 
ja corre. 
 
Intervé la regidora d’ERC, la Sra. Martín, per preguntar quan es creu que podrà començar l’obra. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Alcalde per aclarir que ha de poder començar abans de final d’any. Perquè de 
cara al PGI, el Pla General d’Inversions que ens paga la Diputació, hem de justificar alguna despesa 
aquest mateix any.  
 
Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol per preguntar si el termini de deu mesos és el que diu el 
contracte. 
 
El Sr. Alcalde respon que d’entrada, el projecte preveu que pugui estar acabat en deu mesos, des del 
moment que s’emet l’acta de replanteig. És un projecte que s’ha fet amb participació ciutadana. És 
un projecte que tenim tots tres grups en el programa electoral, i creiem que és necessari tirar-ho 
endavant. Tenim finançament suficient, entre el crèdit que demanem, entre les subvencions que 
hem rebut del Pla General d’Inversions, que les hem guardat fins ara, i si ens cal, tenim romanent 
que esperem no haver-lo de tocar.  
 
Estem parlant de rehabilitar un edifici antic, i això no és el mateix que reformar un edifici nou. Tot i 
estar molt mirat i estudiat, sempre pot sortir alguna cosa. 
 
I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la 
proposta efectuada que és APROVADA per UNANIMITAT, per sis (6) vots a favor del grup municipal 
Junts per Aiguafreda, quatre (4) vots a favor del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i 
un (1) vot a favor del Grup Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.  

 

I no havent-hi més temes a tractar en l’ordre del dia, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, donant les gràcies a 

tots els assistents, essent les 21:00 hores, de la qual cosa en dono fe. 

 

 

L'Alcalde,      La Secretària Interventora accidental 

Document signat electrònicament al marge 


