AJUNTAMENT
DE

VILA-RODONA
TARRAGONA

Francesc Pros Francesch, secretari de l’Ajuntament de Vila-rodona, (comarca de
l’Alt Camp),
CERTIFICA:
Que, s’ha dictat el següent decret d’alcaldia:
<< Atesa la necessitat de realitzar la contractació de l’obra de connexió dels
dipòsit d’aigua de Les Arenelles amb el Saldó II.
Atès que donada la característica de l’obra es considera com procediment més
adequat el procediment obert, simplificat.
Atès que es va emetre informe d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Atès que es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir i òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.

Atès que es va redactar i va incorporar a l'expedient el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que han de regir l'adjudicació del contracte.
Atès que es va realitzar per Secretari-Interventor la retenció de crèdit oportuna.
Atès que mitjançant Resolució d'Ajuntament de data 1 de setembre de 2020 va
aprovar l'expedient i els Plecs de Clàusules Administratives per a l'adjudicació
l’obra de connexió dels dipòsit d’aigua de Les Arenelles amb el Saldó II,
procediment obert simplificat, així mateix es va procedir a autoritzar la despesa
que suposa l'adjudicació del mateix.
Atès que es va publicar anunci de licitació per termini de vint dies hàbils en el Perfil
de contractant de l'òrgan de contractació, a fi que els interessats presentessin les
seves proposicions.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en
l'expedient.
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Atès que per Resolució d'Ajuntament de data 1 de setembre de 2020 es va
aprovar iniciar l'expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat
i idoneïtat de la contractació proposada.
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Atès que es va constituir la Mesa de contractació, òrgan competent per a la
valoració de les proposicions.
Vista l’acta de la mesa de contractació que literalment diu:
<< Reunits a l’Ajuntament, el dia 20 d’octubre de 2020 a les 19:00 hores, es
constitueix la Mesa de Contractació per a l'adjudicació de l’obra de connexió dels
dipòsit d’aigua de Les Arenelles amb el Saldó II.
Vist l’acta d’obertura del dia 5 d’octubre de 2020, que literalment diu:
<<Reunits a l’Ajuntament, el dia 5 d’octubre de 2020 a les 19:00 hores, es
constitueix la Mesa de Contractació per a l'adjudicació de l’obra de connexió dels
dipòsit d’aigua de Les Arenelles amb el Saldó II.
La composició de la taula és la següent:

Interventor de la Corporació (Vocal)

Francesc Pros Francesch

Vocal

Marta Alegret Masip

Vocal

Marc Badia Miró

Secretari de la Mesa

Elionor Vila Calaf

OBERTURA D'OFERTES
Es procedeix a l'obertura dels sobres digitals que contenen:
NOM
OBRES I SERVEIS CURTO
CATALANA D'OBRES DEL PENEDES
SOLVETIA, SL
CONSTRUCCIONS FERRE, SL
SOREA
GICSA
HPSA
IRRIGA WATER
VORACYS
MULTISERVEIS NOU NET

PREU
138.564,94
156.792,73
138.395,94
159.909,23
129.113,49
155.686,08
136.996,85
119.705,83
144.363,89
134.996,85

VEHICLE
C
C
0
C
0
0
0
0
0
0
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5
5
10
5
10
10
10
10
10
10
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President (membre de la Corporació o
Ramon M. Bricollé Montragull
funcionari d'aquesta)
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ACSA
AGROTECNICA DEL SEGRIA
CANALIZACIONES LA TORRE
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIAMI
TECNIRIEGO BINEFAR
SERVIDEL
AGROVIAL
JORDI SANTO

145.000,00
123.712,63
138.968,50
136.717,90
120.424,01
140.919,96
155.611,30
177.214,60

0
0
C
C
C
0
0
----

10
10
5
5
5
10
10
0

La base onzena del plec de condicions administratives de la licitació de l’obra de
connexió del dipòsit d’aigua de Les Arenelles amb el Saldó II, determina:

En la mateixa base s’indica que es consideraran ofertes anormalment baixes
econòmicament totes aquelles que superen en un 10% de la mitja de les ofertes
presentades.
Pel que es demanarà la pertinent justificació:




IRRIGA WATER SOLUTIONS, SL
R.S. AGROTÈCNICA DEL SEGRIÀ, SL
TECNIRIEGO BINÉFAR, SL

No es planteja cap adjudicació i s’emplaça la mesa per una nova convocatòria.
El President dona per acabada la reunió a les 20:00 hores. I perquè quedi
constància del tractat, jo, el Secretari, redacto Acta que sotmeto a la signatura del
President i Vocals.>>
Vist que de l’empresa Irriga Water Solutions no ha recollit la notificació i s’ha rebut
de documentació de les empreses R.S. Agrotècnica del Segrià, SL i Tecniriego
Binéfar, SL.
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“Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les
ofertes, alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà
als licitadors afectats un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una
justificació adequada de les circumstàncies que els permeten executar aquesta
oferta en aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest
tema en l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen 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”
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Vist l’informe de l’enginyer municipal, que literalment diu:
CÀLCUL DE LES OFERTES DESPROPOCIONADES O TEMERARIES OBRANTS
EN L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONNEXIÓ DELS
DIPÒSITS D’AIGUA POTABLE DE LES ARENELLES AMB EL SALDO II VILA
RODONA (TARRAGONA)
En Jordi Gatell Leiva com a Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat 10.694 del
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona actuant com a Enginyer
Municipal
INFORMA.Que reunida la taula de contractació de l’expedient 603/2020 amb data 5/10/20,
s’acorda sol·licitar informe del càlcul de les ofertes anormals o temeràries
presentades per els licitadors, a l’enginyer municipal, tècnic que subscriu el
següent informe.

L’article 85-4 diu: “Cuando concurran cuatro o más licitadores los que sean
inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a
dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una
nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.”
Es realitzen els següents càlculs mencionats amb el següent resultat:
Pressupost base de licitació : 168.775,81 €

Licitadors presentats: 18

Revisió de la qualitat de licitador en base al preu de licitació.
No es considera la licitació efectuada per l’empresa Jordi Santo per un valor de
177.214,60 € atès que el valor presentat està pel damunt del preu de base de
licitació.
Licitadors acceptats finalment: 17
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Es d’aplicació l’article 85 del Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
per a l’apreciació de la concurrència o no de baixa temerària.
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Catalana d’obres del Penedès
Construccions Ferre, S.L.
GIGSA
AGROVIAL

Es torna a realitzar els càlculs amb l’aplicació de l’article 85-4.
Pressupost base de licitació : 168.775,81 €
Licitadors acceptats finalment: 13
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Es descarten les ofertes de les empreses per excedir en més d’un 10 % el valor de
la mitjana, es a dir, que supera el valor de 153.733,42 € de valor de mitjana.
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Es descarten les ofertes de les empreses per excedir en menys d’un 10 % el valor
de la mitjana, es a dir, que supera en menys el valor de 121.007,13 € de valor de
mitjana.



IRRIGA WATER
TECNIRIEGO BINEFAR

Obertura del període d’al·legacions:
Obert el període d’al·legacions per a que justifiquin el preu dels seus treballs en
detall solament ha presentat la documentació l’empresa TECNIRIEGO BINEFAR
per tan l’empresa IRRIGA WATER queda fora de l’estudi.
De l’estudi de les al·legacions presentades es considera correcta la seva
justificació en relació al valor de la seva oferta i la definició dels treballs a
desenvolupar.

Primer.- Els criteris quantificables automàticament.
L’oferta econòmica més baixa rebrà la puntuació màxima de 90 punts. La resta
d’ofertes rebran una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més
econòmica, d’acord amb l’ampliació de la fórmula següent:

On:




P= puntuació obtinguda
Ofm= preu de l’oferta del licitador amb l’oferta econòmica més baixa, en €
Of= preu de l’oferta del licitador que es valora, en €
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Aplicació de la clàusula desena. Criteris d’adjudicació del plec de condicions
administratives.
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Per tan l’oferta amb valor inferior obté els 90 punts i la resta serà inversament
proporcional.
Segon.- Criteris de valoració del vehicle: fins a 10 punts.
Vehicle 0 emissions
Vehicle ECO
Vehicle C
Vehicle B

10 punts
7,5 punts
5,0 punts
2,5 punts.

Com a resum de la valoració dels criteris abans comentats s’exposa la següent
taula on es representa els punts obtinguts pel preu de licitació sumat amb els
punts obtinguts del vehicle en obra, sent:
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Per tant l’empresa que es proposa a la Mesa de Contractació de l’Ajuntament de
Vila-rodona pel desenvolupament de les OBRES DE CONNEXIÓ DELS DIPÒSITS
D’AIGUA POTABLE DE LES ARENELLES AMB EL SALDO II es:
AGROTECNICA DEL SEGRIA, S.L. amb una puntuació total de 97,61 punts.>>

El president dona per acabada la reunió a les 21 hores, que certifico.>>
Vist l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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,
Pel present RESOLC:
PRIMER. Adjudicar el contracte de l’obra de connexió dels dipòsit d’aigua de Les
Arenelles amb el Saldó II en les condicions que figuren en la seva oferta i les que
es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques a: R.S. AGROTECNICA DEL SEGRIA, S.L. el preu cert, de 123.712,67
euros, IVA inclòs.
SEGON. Disposar la despesa corresponent amb càrrec al pressupost vigent.
TERCER. Comunicar a R.S. Agrotècnica del Segrià, SL que previ a la signatura
del contracte hauran de dipositar la fiança de l’obra i aportar els documents que
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Pel resultat exposat es proposa adjudicar l’obra de connexió dels dipòsit d’aigua
de Les Arenelles amb el Saldó II, de conformitat amb el plec de condicions
tècniques i administratives publicat, a l’empresa AGROTECNICA DEL SEGRIA,
S.L.
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fan referència a l’empresa i certificat d’estar al corrent de la Seguretat Social i
Hisenda.
QUART. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
CINQUÈ. Notificar a R.S. Agrotècnica del Segrià, SL, adjudicatari del contracte, la
present resolució. La signatura del contracte tindrà lloc a l’Ajuntament de Vilarodona el dia 26 d’octubre de 2020 a les 18h, prèvia presentació dels documents
assenyalats al punt tercer de la present resolució.
SISÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
SETÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import
d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost
sobre el Valor Afegit.>>

ViP
L’Alcalde
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I, perquè així constí als efectes oportuns, signo aquest certificat per ordre i
amb el vistiplau del senyor Alcalde, a Vila-rodona, document signat
electrònicament.

