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Número 2021/1146
Referència contractació I-03/2021
Contractació del servei per a la redacció del Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) de
Sant Celoni
Ordre del dia:
1. Qualificació dels documents aportats pel licitador primer classificat.
Antecedents:
La Junta de Govern Local, en sessió de 06.05.2021, va aprovar l’expedient per a la
contractació del servei per a la redacció del Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) de
Sant Celoni. L’expedient conté el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el
Plec de prescripcions tècniques (PPT) que han de regular la contractació.
El contracte s’ha tramitat de forma ordinària, mitjançant licitació pel procediment obert
simplificat que regula l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, amb aplicació de diversos criteris de valoració automàtica.
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Expedient:

La licitació s’ha anunciat al perfil del contractant i en el termini reglamentari s’han rebut 5
ofertes per optar al contracte.
En data 08.06.2021 la Mesa de contractació va obrir els sobres digitals presentats pels
licitadors i va comprovar que les declaracions responsables del compliment de les condicions
establertes legalment per contractar amb l’Administració s’ajustaven al model de l’annex I del
PCAP, per la qual cosa els 5 licitadors van ser declarats admesos.
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A continuació, els membres de la Mesa van valorar les ofertes presentades d’acord amb els
criteris de la clàusula 12 del PCAP, van comprovar que cap oferta s’havia de considerar

presumptament anormal o desproporcionada i, en conseqüència, van classificar els licitadors
per ordre de puntuació, al següent tenor:
Ordre
1
2
3
4
5

Licitadors

Desarrollo, Organización y Movilidad SA
AIE Multicriteri MCRIT
Assessoria d'Infraestructures i Mobilitat SL
Ingeniería de Tráfico SL
Solucions Geogràfiques SCCL

Puntuació
100
98
91,29
79,93
46,31

A la vista de la classificació, la Mesa va proposar l’adjudicació del contracte per a la redacció
del PMUS de Sant Celoni a favor de la mercantil Desarrollo, Organización y Movilidad SA,
amb NIF A61722740, d’acord amb el preu de la seva oferta, que ascendeix a la quantitat de
19.700 €, IVA no inclòs.
La Mesa va comprovar també les dades que consten al Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores referides a Desarrollo, Organización y Movilidad SA, verificant que l’empresa es
troba degudament constituïda, que el seu objecte social s’ajusta a l’objecte del contracte que
es licita, que el firmant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta, que l’empresa
està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que disposa de
la solvència econòmica - financera i tècnica - professional necessària per optar al contracte i
que està donada d’alta en l’impost d’activitats econòmiques, però exempta de pagament.
Per tot això, la Mesa de contractació va acordar que es requerís a la mercantil Desarrollo,
Organización y Movilidad SA per a que en el termini de 7 dies hàbils, a comptar des de la data
d’enviament del requeriment electrònic, aportés la documentació que s’indica a la clàusula 19
del PCAP, això és:
A) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.
B) Documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès
a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
C) En general, la resta de circumstàncies consignades en la declaració responsable aportada
i la resta que sigui exigible i que no figuri inscrita en el Registre corresponent.
Amb l’advertiment que, de no presentar la documentació en el termini previst, o en el termini
per esmenar que s’atorgués, s’entendria que la mercantil retirava la seva oferta i es requeriria
la mateixa documentació al licitador següent classificat.
Desenvolupament de la sessió:
La secretària informa que en data 18.06.2021, dins el termini previst, Desarrollo, Organización
y Movilidad SA ha presentat, a través de la seu electrònica municipal, diversa documentació
per donar resposta al requeriment municipal.
Entre els documents aportats consta una garantia definitiva, en forma d’aval bancari, per
import de 985 €, que correspon al 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs.
La resta de la documentació ha estat verificada per l’enginyera de l’Àrea de Medi Ambient i
Territori, la qual en data 06.07.2021 ha emès un informe que textualment diu així:

<< Revisada aquesta documentació, es considera que la mercantil acredita la solvència
tècnica – professional requerida a la clàusula 11 del PCAP, pel que fa a l’equip de treball,
alhora que acredita que disposa dels mitjans personals que s’ha compromès a adscriure al
contracte d’acord amb el que s’exigeix a la clàusula 22.
D’altra banda, la documentació presentada justifica adequadament la puntuació atorgada a la
mercantil pel criteri de valoració de millora de l’experiència dels mitjans personals que
s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, per sobre de la mínima
exigida. >>
Així mateix, la secretària informa que s’ha verificat que la mercantil es troba al corrent
d’obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sant Celoni.
Conclusions:
A la vista d’aquesta informació, els membres de la Mesa declaren que la mercantil Desarrollo,
Organización y Movilidad SA, primer classificat en la licitació del contracte del servei per a la
redacció del Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) de Sant Celoni, compleix amb els
requisits exigits pel PCAP regulador de la licitació, per la qual cosa es proposa a l’òrgan de
contractació, això és la Junta de Govern Local, que li sigui adjudicat el contracte per a la
prestació del servei, d’acord amb l’import i el contingut de la seva oferta.
S’aixeca la reunió i s’estén la present acta que se signa en prova de conformitat.
El president,
Raül Garcia Ramírez

La secretària,
Anna Puig Soler

