
Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat
c/de les Tres Torres, 18-20 - 08401 Granollers Tel. 93 861 13 90 Fax:93 879 22 92 email: gram@ajuntament.granollers.cat
Ref.: DMarquez/ 16046

José Cañas Caballero, secretari per delegació,

CERTIFICO: Que en data 12 d' abril de 2016, el director general, Jordi Táboas Suárez ha dictat la 
Resolució númResolució númResolució númResolució núm ....    46464646    ////    2016201620162016    següent :

""""    Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

Expedient 11/2016 relatiu a adjudicar el contracte privat de serveis pel lloguer i muntatge de grups 
electrògens per al funcionament de la Fira, i d'un sistema d’aire condicionat a la carpa multisectorial 
del recinte firal, en el marc de la Fira de l’Ascensió 2016, per un període de 12 mesos, prorrogable en 
12 mesos més,

FetsFetsFetsFets    ::::

1111....    Mitjançant resolució número 28282828////2016201620162016 de Director de Granollers Mercat, de data 14141414    de març dede març dede març dede març de    
2016201620162016, es va iniciar l'expedient licitatori, per autoritzar la despesa i aprovar els plecs de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques particulars per a la contractació del lloguer i muntatgelloguer i muntatgelloguer i muntatgelloguer i muntatge    de 
grups electrògensgrups electrògensgrups electrògensgrups electrògens per al funcionament de la Fira i d'un sistema d’aire condicionat a la carpasistema d’aire condicionat a la carpasistema d’aire condicionat a la carpasistema d’aire condicionat a la carpa    
multisectorialmultisectorialmultisectorialmultisectorial , en motiu de la Fira de l’Ascensió 2016 i 2017, mitjançant procediment negociat amb 
publicitat i tramitació ordinària, amb un pressupost màxim de    18181818....700700700700,,,,00000000    euroseuroseuroseuros,,,,    més elmés elmés elmés el    21212121%%%%    dddd''''IVAIVAIVAIVA, i el 
mateix valor estimat....

2222.... Es convida, mitjançant correu electrònic a les empreses TORRES SERVICIOS TÉCNICOSTORRES SERVICIOS TÉCNICOSTORRES SERVICIOS TÉCNICOSTORRES SERVICIOS TÉCNICOS,,,,    SLSLSLSL,,,,    
COMERCIAL DE MAQUINARIA MORILLOCOMERCIAL DE MAQUINARIA MORILLOCOMERCIAL DE MAQUINARIA MORILLOCOMERCIAL DE MAQUINARIA MORILLO,,,,    SASASASA,,,,    MERCADERMERCADERMERCADERMERCADER----INTEGRALINTEGRALINTEGRALINTEGRAL,,,,    SL i BOSTRANSL i BOSTRANSL i BOSTRANSL i BOSTRAN    21212121,,,,    SLSLSLSL,,,,    a 
presentar proposicions i es fixa el termini de presentació per al dia 29 de març de 2016. En el mateix 
correu es facilita l'enllaç al perfil del contractant del web de Granollers Mercat, on consultar el plec deplec deplec deplec de    
prescripcions tècniques i administrativesprescripcions tècniques i administrativesprescripcions tècniques i administrativesprescripcions tècniques i administratives .... 

Les quatre empresesquatre empresesquatre empresesquatre empreses  presenten les seves propostes    en    datadatadatadata    29292929    de març dede març dede març dede març de     2016201620162016....

3333.... Les empreses acrediten la seva capacitat d'obrar, la solvència tècnica i econòmica d'acord amb el 
que disposa la clàusula III.1 del Plec de Clàusules Administratives del contracte .

4444.... Desprès de les corresponents obertures del sobre númerosobre númerosobre númerosobre número    2222 (relatiu als criteris que depenen dcriteris que depenen dcriteris que depenen dcriteris que depenen d''''unununun    
judici de valor  i l‘oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàticajudici de valor  i l‘oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàticajudici de valor  i l‘oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàticajudici de valor  i l‘oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), el    coordinador tècnic 
de Granollers Mercat, ha emès l'informe tècnic de data    31313131    de març dede març dede març dede març de    2016201620162016, en el qual proposa com a 
oferta econòmicament més avantatjosa la presentada per l'empresa    BOSTRANBOSTRANBOSTRANBOSTRAN    21212121,,,,    SLSLSLSL,,,, amb CIFCIFCIFCIF    
BBBB61689063616890636168906361689063, per un import màxim de 17171717....270270270270,,,,00000000    euroseuroseuroseuros, més 3333....626626626626,,,,70707070 euroseuroseuroseuros en concepte dddd''''IVAIVAIVAIVA    ((((21212121%)%)%)%), 
el que representa una rebaixa deluna rebaixa deluna rebaixa deluna rebaixa del    7777,,,,65656565    %%%%    respecte al pressupost de licitació, d'acord amb la següent 
puntuació:

AAAA.-.-.-.-        Criteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen d ''''un judici de valorun judici de valorun judici de valorun judici de valor : Fins aFins aFins aFins a     40404040    puntspuntspuntspunts 

AAAA....1111.-.-.-.-    Planificació del lliuramentPlanificació del lliuramentPlanificació del lliuramentPlanificació del lliurament,,,,    muntatge i desmuntatge dels grups i del sistema d’airemuntatge i desmuntatge dels grups i del sistema d’airemuntatge i desmuntatge dels grups i del sistema d’airemuntatge i desmuntatge dels grups i del sistema d’aire    
condicionatcondicionatcondicionatcondicionat ::::    Fins a 20 punts.

AAAA....1111....1111.-.-.-.-    Recursos materialsRecursos materialsRecursos materialsRecursos materials....    Detall de la maquinàriaDetall de la maquinàriaDetall de la maquinàriaDetall de la maquinària,,,,    croquis de muntatge i proposta decroquis de muntatge i proposta decroquis de muntatge i proposta decroquis de muntatge i proposta de    



distribució dels equipamentsdistribució dels equipamentsdistribució dels equipamentsdistribució dels equipaments . (. (. (. (camionscamionscamionscamions ,,,,    eineseineseineseines,,,,    maquinària en generalmaquinària en generalmaquinària en generalmaquinària en general ,,,,    etcetcetcetc.) (.) (.) (.) (Fins aFins aFins aFins a     7777    puntspuntspuntspunts))))

PLICA 1 PLICA 2 PLICA 3 PLICA 4
PLANIFICACIÓ TORRES BOSTRAN MORILLO MERCADER
Recursos materials 2 punts 7 punts 3 punts 5 punts

AAAA....1111....2222.-.-.-.-    Recursos humansRecursos humansRecursos humansRecursos humans ::::    NúmNúmNúmNúm....    i qualificació de les persones destinades durant el muntatgei qualificació de les persones destinades durant el muntatgei qualificació de les persones destinades durant el muntatgei qualificació de les persones destinades durant el muntatge ....    
Sistemes de seguretat i de prevenció de riscos laboralsSistemes de seguretat i de prevenció de riscos laboralsSistemes de seguretat i de prevenció de riscos laboralsSistemes de seguretat i de prevenció de riscos laborals . (. (. (. (Fins aFins aFins aFins a     7777    puntspuntspuntspunts))))

PLICA 1 PLICA 2 PLICA 3 PLICA 4
PLANIFICACIÓ TORRES BOSTRAN MORILLO MERCADER
Recursos humans 2 punts 4 punts 0 punts 5 punts

AAAA....1111....3333.-.-.-.-    Recursos tècnicsRecursos tècnicsRecursos tècnicsRecursos tècnics::::    Acreditacions de qualitat del material a muntarAcreditacions de qualitat del material a muntarAcreditacions de qualitat del material a muntarAcreditacions de qualitat del material a muntar....    Homologacions iHomologacions iHomologacions iHomologacions i    
certificats de qualitat del material i maquinària en generalcertificats de qualitat del material i maquinària en generalcertificats de qualitat del material i maquinària en generalcertificats de qualitat del material i maquinària en general . (. (. (. (Fins aFins aFins aFins a     6666    puntspuntspuntspunts))))

    

PLICA 1 PLICA 2 PLICA 3 PLICA 4
PLANIFICACIÓ TORRES BOSTRAN MORILLO MERCADER
Recursos tècnics 4 punts 4 punts 0 punts 5 punts

Un cop valorades les propostes de cada plica en l 'apartat Aapartat Aapartat Aapartat A ....1111 es presenta la següent valoració:

PLICA 1 PLICA 2 PLICA 3 PLICA 4

PLANIFICACIÓ
PUNTS 
MÀX.

TORRES BOSTRAN MORILLO MERCADER

Recursos materials 7 2 7 3 5
Recursos humans 7 2 4 0 5
Recursos tècnics 6 4 4 0 5
TOTAL 20 8 15 3 15

AAAA....2222.-.-.-.-    Organització durant la firaOrganització durant la firaOrganització durant la firaOrganització durant la fira ::::    Fins a 10 punts.

AAAA....2222....1111.-.-.-.-    Recursos humans destinats a tasques de controls i de manteniment durant la firaRecursos humans destinats a tasques de controls i de manteniment durant la firaRecursos humans destinats a tasques de controls i de manteniment durant la firaRecursos humans destinats a tasques de controls i de manteniment durant la fira    ((((FinsFinsFinsFins    
aaaa    5555    puntspuntspuntspunts))))

PLICA 1 PLICA 2 PLICA 3 PLICA 4
ORGANITZACIÓ 
DURANT LA FIRA 

TORRES BOSTRAN MORILLO MERCADER

Recursos humans destinats 
durant la fira

2 punts 4 punts 2 punts 2 punts

AAAA....2222....2222.-.-.-.-    Capacitat de reacció davant eventualitats sorgides durant la FiraCapacitat de reacció davant eventualitats sorgides durant la FiraCapacitat de reacció davant eventualitats sorgides durant la FiraCapacitat de reacció davant eventualitats sorgides durant la Fira....    RecanvisRecanvisRecanvisRecanvis ,,,,    
reparacionsreparacionsreparacionsreparacions ,,,,    capacitat de respostacapacitat de respostacapacitat de respostacapacitat de resposta ,,,,    substitució de grupssubstitució de grupssubstitució de grupssubstitució de grups ,,,,    etcetcetcetc. (. (. (. (Fins aFins aFins aFins a     5555    puntspuntspuntspunts))))

PLICA 1 PLICA 2 PLICA 3 PLICA 4
ORGANITZACIÓ 
DURANT LA FIRA 

TORRES BOSTRAN MORILLO MERCADER

Capacitat de reacció 
davant eventualitats

3 punts 4 punts 1 punts 2 punts

Un cop valorades les propostes de cada plica en l 'apartat Aapartat Aapartat Aapartat A ....2222 es presenta la següent valoració:



PLICA 1 PLICA 2 PLICA 3 PLICA 4
ORGANITZACIÓ 
DURANT LA FIRA 

PUNTS 
MÀX.

TORRES BOSTRAN MORILLO MERCADER

Recursos humans 
destinats durant la fira

5 2 4 2 2

Capacitat de reacció 
davant eventualitats

5 3 4 1 2

TOTAL 10 5 8 3 4

AAAA....3333.-.-.-.-    MilloresMilloresMilloresMillores ::::    Fins a 10 punts.

AAAA....3333....1111.-.-.-.-    Aportacions del proveïdorAportacions del proveïdorAportacions del proveïdorAportacions del proveïdor,,,,    sense càrrec per a Granollers Mercatsense càrrec per a Granollers Mercatsense càrrec per a Granollers Mercatsense càrrec per a Granollers Mercat,,,,    que milloren laque milloren laque milloren laque milloren la    
prestació del servei contractatprestació del servei contractatprestació del servei contractatprestació del servei contractat . (. (. (. (Fins aFins aFins aFins a     10101010    puntspuntspuntspunts))))

PLICA 1 PLICA 2 PLICA 3 PLICA 4
MILLORES TORRES BOSTRAN MORILLO MERCADER
Aportacions proveïdor 
sense càrrec per a GM

3 punts 6 punts 0 punts 8 punts

Un cop valorades les propostes de cada plica en l 'apartat Aapartat Aapartat Aapartat A ....3333 es presenta la següent valoració:

PLICA 1 PLICA 2 PLICA 3 PLICA 4

MILLORES 
PUNTS 
MÀX.

TORRES BOSTRAN MORILLO MERCADER

Aportacions proveïdor 
sense càrrec per a GM

10 3 6 0 8

TOTAL 10 3 6 0 8

Un cop valorats els  criteris de llll''''apartat Aapartat Aapartat Aapartat A que corresponen a un judici de valor el detall de la 
puntuació és el que segueix:

PLICA 1 PLICA 2 PLICA 3 PLICA 4
PUNTS 
MÀX.

TORRES BOSTRAN MORILLO MERCADER

PLANIFICACIÓ
Recursos materials 7 2 7 3 5
Recursos humans 7 2 4 0 5
Recursos tècnics 6 4 4 0 5
ORGANITZACIÓ DURANT LA FIRA 
Recursos humans 
destinats durant la fira

5
2 4 2 2

Capacitat de reacció 
davant eventualitats

5 3 4 1 2

MILLORES 
Aportacions proveïdor 
sense càrrec per a GM

10 3 6 0 8

TOTAL 40 punts 16 punts 29 punts 6 punts 27 punts

BBBB.-.-.-.-    Criteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàtica ::::    Fins aFins aFins aFins a     60606060    puntspuntspuntspunts....

BBBB....1111    – Proposta econòmica– Proposta econòmica– Proposta econòmica– Proposta econòmica ::::    Fins aFins aFins aFins a     60606060    puntspuntspuntspunts....



Un cop realitzada la valoració d'acord amb la fórmula expressada a les bases, la puntuació total 
queda de la següent manera:

PLICA 1 PLICA 2 PLICA 3 PLICA 4
PROPOSTA 
ECONÒMICA

PUNTS 
MÀX. TORRES BOSTRAN MORILLO MERCADER

Proposta econòmica 
grups electrògens

20 19,20 19,39 19,36 20,00

Proposta econòmica 
aires condicionats

40 39,20 40,00 36,76 39,60

TOTAL 60 58,40 punts 59,39 punts 56,12 punts 59,60 punts

El resultat finalresultat finalresultat finalresultat final del procés de valoració de les propostes tècniques i econòmiques sobre un màxim 
de 100 punts és el següent:

PLICA 1 PLICA 2 PLICA 3 PLICA 4
PUNTS 
MÀX.

TORRES BOSTRAN MORILLO MERCADER

PLANIFICACIÓ
Recursos materials 7 2 7 3 5
Recursos humans 7 2 4 0 5
Recursos tècnics 6 4 4 0 5
ORGANITZACIÓ DURANT LA FIRA 
Recursos humans 
destinats durant la fira

5
2 4 2 2

Capacitat de reacció 
davant eventualitats

5 3 4 1 2

MILLORES 
Aportacions proveïdor 
sense càrrec per a GM

10 3 6 0 8

PROPOSTA ECONÒMICA
Proposta econòmica 
grups electrògens

20 19,20 19,39 19,36 20,00

Proposta econòmica 
aires condicionats

40 39,20 40,00 36,76 39,60

TOTAL
100 

punts
74,40 punts 88,39 punts 62,12 punts 86,60 punts

5555....    En data 1 d'abril, un cop feta la valoració, la direcció de Granollers Mercat requereix a l’empresa 
BOSTRANBOSTRANBOSTRANBOSTRAN    21212121,,,,    SLSLSLSL,,,,    perquè en el termini de 10 dies, dipositi la garantia definitiva del contracte i 
presenti els documents probatoris per a poder adjudicar el contracte establerts en el punt IV dels plecs 
de clàusules administratives particulars .

6666.... En data de 4 d'abril, en el termini establert, l'empresa BOSTRANBOSTRANBOSTRANBOSTRAN    21212121,,,,    SLSLSLSL, fa efectiu el pagament de 
la garantia definitiva del contracte, per import de 863,50 €, mitjançant transferència corrent al compte 
bancari de Granollers Mercat; i en  data de 5 d'abril presenta la documentació prèvia a l’adjudicació 
definitiva del contracte, la qual és correcte.

7777.... Atès que s'acredita documentalment a l'expedient que el desenvolupament del procediment de 
licitació s'ha realitzat d'acord amb el que disposen els Plecs de Clàusules Administratives i 
Particulars aprovats per a aquest contracte.



8888.... Atès que existeix previsió per a la despesa derivada d'aquest contracte al centre de cost    
004004004004....ASCENSASCENSASCENSASCENS del Pressupost de Granollers Mercat de 2016.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::
    
Article 84.2 i) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya sobre la competència local en la promoció 
d'activitats econòmiques.

Article 151 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Real Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que fa a la classificació de les ofertes i l 'adjudicació del contracte.
 
Article 178 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Real Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que fa al procediment negociat a realitzar.

Article 156 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Real Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que fa a la formalització del contracte.

Article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificat per la Llei  
Llei 27/2013, de 27 de desembre.

Les instruccions de contractació de Granollers Mercat .

Per tot allò exposat i en ús de les competències que m'atorguen els estatuts de l'EPE Granollers 
Mercat aprovats pel ple de data 21 de desembre de 2004

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Adjudicar a l’empresa BOSTRANBOSTRANBOSTRANBOSTRAN    21212121    SLSLSLSL,,,, (amb CIF BBBB61689063616890636168906361689063, i    adreça a l'Avinguda del 
Penedès, 114, codi postal 08730 de Santa Margarida i els Monjos), el contracte privat de serveis    pelpelpelpel    
lloguer i muntatge de grups electrògens per al funcionament de la Fira illoguer i muntatge de grups electrògens per al funcionament de la Fira illoguer i muntatge de grups electrògens per al funcionament de la Fira illoguer i muntatge de grups electrògens per al funcionament de la Fira i    dddd''''un sistemaun sistemaun sistemaun sistema    d’aired’aired’aired’aire    
condicionat a la carpa multisectorial del recinte firalcondicionat a la carpa multisectorial del recinte firalcondicionat a la carpa multisectorial del recinte firalcondicionat a la carpa multisectorial del recinte firal,,,,    en motiu de la Fira de len motiu de la Fira de len motiu de la Fira de len motiu de la Fira de l''''Ascensió deAscensió deAscensió deAscensió de    2016201620162016, per 
un període deperíode deperíode deperíode de    12121212    mesosmesosmesosmesos,,,,    prorrogable enprorrogable enprorrogable enprorrogable en    12121212    mesos mésmesos mésmesos mésmesos més, i un import màxim de 17171717....270270270270,,,,00000000    euroseuroseuroseuros, més 
3333....626626626626,,,,70707070 euroseuroseuroseuros    en concepte del 21212121%%%%    dddd''''IVAIVAIVAIVA, el que fa un    totaltotaltotaltotal de 20202020....896896896896,,,,70707070    euros IVA inclòseuros IVA inclòseuros IVA inclòseuros IVA inclòs,,,, d'acord 
amb els fets i fonaments de dret invocats i amb les millores ofertades i la documentació aportada,  i 
amb el següent detall:

Aire CondicionatAire CondicionatAire CondicionatAire Condicionat :::: 11.858,00 euros (9.800,00 euros + 2.058,00 euros del 21% d'IVA) 

Grups ElectrògensGrups ElectrògensGrups ElectrògensGrups Electrògens ::::    3.593,70 euros (2.970,00 euros + 623,70 euros del 21% d'IVA)

Consum GasoilConsum GasoilConsum GasoilConsum Gasoil ::::    5.445,00 euros (4.500,00 euros + 945,00 euros del 21% d'IVA)

SegonSegonSegonSegon.-  Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini dedins el termini dedins el termini dedins el termini de    15151515    dies hàbilsdies hàbilsdies hàbilsdies hàbils 
a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Registrar  el contracte, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de Contractes 
de l'Ajuntament de Granollers.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar l’acord a les empreses interessades.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Publicar l'acord d'adjudicació i formalització de contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de la web de l'entitat (www.canmuntanyola.cat), d'acord al que estableixen els articles 151 
i 154 del TRLCSP.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta 
notificació.



Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient ."

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat.
Vist i plau,

Granollers, 28 d' octubre de 2016 El director general, 

Jordi Táboas Suárez


