Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Assumpte:

Adjudicació del les obres consistents en la reposició i millora dels sistemes de
sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del Pla d’Urgell (2020).

Signador:

Rafel Panadés i Farré

Càrrec:

El president

Atès que per mitjà del Decret núm. 398/2020, de data 2 de setembre de 2020, es va aprovar l’inici
de l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat i tramitació
ordinària, de les obres consistents en la reposició i millora dels sistemes de sanejament a l’àmbit
del Consell Comarcal del Pla d’Urgell (2020);
Atès que mitjançant Decret de Presidència núm. 462/2020, de data 13 d’octubre de 2020, es va
aprovar la licitació i el plec de clàusules administratives del Contracte d’obra consistent en la
reposició i millora dels sistemes de sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
(2020), pel procediment obert simplificat abreujat i la tramitació ordinària;
Atès que s’ha donat compliment a l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, el qual regula les especificitats en la tramitació del procediment obert
simplificat abreujat, tipus de procediment que d’acord amb l’esmentat article podrà seguir- se en
cas de contractes de licitació d’obres que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 80.000,00€;
Atès el que preveu la Disposició addicional segona, apartat 7 de la Llei 9/2017, que regula la
composició de la Mesa de contractació;
Atès que la Mesa de contractació reunida en data 30 d’octubre de 2020, una cop realitzats els
càlculs adients, els quals es justifiquen a continuació, comprova que una oferta és 10 punts
percentuals inferior a la mitja de les ofertes econòmiques presentades, cal considerar-la com una
oferta econòmica presumptament anormalment baixa, tal i com estableix l’art. 85 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques.
Els resultats obtinguts un cop realitzats els càlculs que acrediten si un empresa ha presentat una
oferta econòmica presumptament anormalment baixa són:
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Empresa

Oferta econòmica

LAICCONA SL

63.515,16 €

ROMÀ

77.811,97 €

MIJ GRUAS

77.033,85 €

ARNÓ

77.811,97 €

Mitjana oferta
econòmica

Percentatge de variació
respecte la mitjana
14,21 % inferior

74.043,23 €

4,84 % superior
3,88 % superior
4,84 % superior

Atès que el dia 3 de novembre de 2020 s’insta a l’empresa LAICCONA S.L. per a què en el
termini de 3 dies hàbils, comptats a partir del següent al de rebut de la present notificació, justifiqui
i desglossi raonada i detalladament el baix nivell dels preus, mitjançant la presentació d'aquella
informació i documents que resultin pertinents a aquests efectes, precisant les condicions de
l'oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell del preu o costos d'aquesta;
Atès que el dia 6 de novembre de 2020, l’empresa LAICCONA S.L. presenta una justificació de
preus de l’oferta presentada dins del termini concedit;
Atès que consta informe de la Sr. Aroa Guardiola, membre de la mesa i Coordinadora dels
Serveis tècnics del Pla d'Urgell, de data 11 de novembre de 2020, per mitjà del qual realitza les
següents observacions:
“- En referència al capítol de substitució de bombes de purga i sobrenedants, s’adjunta
oferta econòmica de l’empresa SULZER i desglossament de preus amb el cost dels
materials, ma d’obra, desplaçaments, camió grua, xupona, retirada de les bombes
substituïdes i imprevistos de seguretat.
− En referència al capítol de subministrament d’un microscopi biològic, s’adjunta
pressupost d’un microscopi Motic BA-310 Led, trinocular. Existeixen diverses variants del
microscopi Motic BA-310 led, i no es detalla si el valorat incorpora l’ocular de gran camp
N-WF10X/20, el condensador de contrast de fases i els objectius CCIS acromàtics.
− En referència al capítol de subministrament d’equips portàtils, s’adjunta pressupost
d’equips aparentment similars, però que no compleixen amb les especificacions
tècniques. Les sondes prescrites de pH i ORP són deu vegades més precises que les de
l’oferta. La sonda de conductivitat prescrita és el doble de precisa que la de l’oferta.
− En referència al capítol de subministrament d’equips de laboratori, s’adjunta també
pressupost d’equips aparentment similars, però que no compleixen amb les
especificacions tècniques. L’espectofotòmetre de l’oferta no disposa del sistema
d’identificació per codi de barres, amb la qual cosa es perd la traçabilitat de les mostres.
El bloc termostàtic de l’oferta no permet treballar amb dues temperatures i temps de
reacció a la vegada.
− En referència al capítol d’enllumenat, no es presenta cap justificació.
− En referència al capítol corresponent a la passarel·la, no es presenta cap justificació.
− En referència a la substitució d’un tram de col·lector, no es presenta cap justificació.
A la vista de la justificació presentada i de les observacions realitzades, cal considerar que l’oferta
presentada per LAICCONA SL com una oferta econòmica anormalment baixa i per tant, exclosa
del procés d’adjudicació de l’obra.“
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Atès que en data 16 de novembre de 2020 la mesa emet una Acta, la qual es transcriu literalment
a continuació:
“ACTA VALORACIÓ OFERTA ECONÒMICA SOBRE EL CONTRACTE DE LES OBRES DEL
PROJECTE DE REPOSICIONS I MILLORES ALS SISTEMES DE SANEJAMENT A L’AMBIT
DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL (2020)
Aquesta acta es redacta en la consideració dels següents antecedents:
-

Antecedents:

Atès que consta informe de la Coordinadora dels serveis tècnics, la Sra. Aroa Guardiola, de data
11 de novembre de 2020 que es transcriu literalment a continuació:
“CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REPOSICIONS I MILLORES ALS
SISTEMES DE SANEJAMENT A L’AMBIT DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
(2020)
Assumpte: Informe valoració oferta

Empresa

Oferta econòmica

LAICCONA SL

63.515,16 €

ROMÀ

77.811,97 €

MIJ GRUAS

77.033,85 €

ARNÓ

77.811,97 €

Mitjana
econòmica

oferta

Percentatge de variació
respecte la mitjana
14,21 % inferior

74.043,23 €

4,84 % superior
3,88 % superior
4,84 % superior

En l’obertura de sobres realitzada el passat dia 30 d’octubre de 2020, es detectà una oferta 10
punts percentuals inferior a la mitja de les ofertes econòmiques presentades, i per tant, cal
considerar-la com una oferta econòmica presumptament anormalment baixa, tal i com estableix
l’art. 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques.
Tal i com preveu l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic,
i el plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació de l’obra, es
requereix a l’empresa que justifiqui raonada i detalladament el baix nivell de preus.
En data 6 de novembre, l’empresa LAICCONA SL presenta una justificació de preus de l’oferta
presentada.
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Es revisa la justificació presentada, i es realitzen les següents observacions:
− En referència al capítol de substitució de bombes de purga i sobrenedants, s’adjunta
oferta econòmica de l’empresa SULZER i desglossament de preus amb el cost dels
materials, ma d’obra, desplaçaments, camió grua, xupona, retirada de les bombes
substituïdes i imprevistos de seguretat.
− En referència al capítol de subministrament d’un microscopi biològic, s’adjunta
pressupost d’un microscopi Motic BA-310 Led, trinocular. Existeixen diverses variants del
microscopi Motic BA-310 led, i no es detalla si el valorat incorpora l’ocular de gran camp
N-WF10X/20, el condensador de contrast de fases i els objectius CCIS acromàtics.
− En referència al capítol de subministrament d’equips portàtils, s’adjunta pressupost
d’equips aparentment similars, però que no compleixen amb les especificacions
tècniques. Les sondes prescrites de pH i ORP són deu vegades més precises que les de
l’oferta. La sonda de conductivitat prescrita és el doble de precisa que la de l’oferta.
− En referència al capítol de subministrament d’equips de laboratori, s’adjunta també
pressupost d’equips aparentment similars, però que no compleixen amb les
especificacions tècniques. L’espectrofotòmetre de l’oferta no disposa del sistema
d’identificació per codi de barres, amb la qual cosa es perd la traçabilitat de les mostres.
El bloc termostàtica de l’oferta no permet treballar amb dues temperatures i temps de
reacció a la vegada.
− En referència al capítol d’enllumenat, no es presenta cap justificació.
− En referència al capítol corresponent a la passarel·la, no es presenta cap justificació.
− En referència a la substitució d’un tram de col·lector, no es presenta cap justificació.
A la vista de la justificació presentada i de les observacions realitzades, cal considerar que l’oferta
presentada per LAICCONA SL com una oferta econòmica anormalment baixa i per tant, exclosa
del procés d’adjudicació de l’obra.”
Tal i com preveu l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic,
i la clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació de
l’obra, es requereix a l’empresa que justifiqui raonada i detalladament el baix nivell de preus.
Una vegada efectuada la valoració definitiva, el resultat de la mateixa tenint en compte l’informe
de la Coordinadora dels serveis tècnics és la següent:

ROMÀ

77.811,97 €

MIJ GRUAS

77.033,85 €

ARNÓ

77.811,97 €

D’acord amb aquests antecedents, la Mesa proposa l’adjudicació del contracte de les obres del
projecte de reposicions i millores als sistemes de sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell (2020) a l’empresa M i J GRUAS SA per un import de 63.664,34 € més 13.369,51 €
d’IVA.
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Així doncs, d’acord amb el que estableix l’art. 150 de LCSP, la Mesa proposa al president
d’aquest Consell Comarcal :
1. Que es requereixi a l’ empresa M i J GRUAS SA perquè en el termini de 7 dies hàbils,
presenti la documentació assenyalada a la clàusula 1.19 del Plec de Clàusules
administratives.
2.Que una vegada complimentats els requisits establerts en la clàusula 1.19 del Plec, el
President del Consell Comarcal, com a òrgan de contractació procedeixi a l’adjudicació
del contracte de les obres del projecte de reposicions i millores als sistemes de
sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del Pla d’Urgell (2020) a l’empresa M i J
GRUAS SA .
Tal com s’estableix en l’art. 87.3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en relació a les
observacions, igualtat de proposicions, acta de la mesa i devolució de documentació, una vegada
finalitzat l’acte, s’aixecarà l’acta que reflecteixi fidelment el succeït i que serà signada pel
president i el secretari de la mesa de contractació, d’acord amb la Sentència de 8 de febrer de
1999 del Tribunal Suprem”.
Atès que s’ha donat compliment als articles 150 i 159.6 de la Llei 9/2017 i a la clàusula 1.19) del
Plec de Clàusules Administratives, d’acord amb els quals es va requerir a l’empresa M i J GRUAS
SA perquè presentés en el termini de 7 dies hàbils la documentació especificada en l’esmentada
clàusula1.19) del plec administratiu;
Atès que en data 24 de novembre de 2020, per part de l’empresa M i J GRUAS SA, ha estat
presentada correctament tota la documentació assenyalada a la clàusula 1.19) del Plec de
Clàusules Administratives;
Atès que la disposició addicional 2ª de la Llei 9/2017 estableix que correspon a la presidència la
competència com a òrgan de contractació si l’import del contracte no supera el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni la quantia de 6.000.000 d’euros;
Atès que segons l’article 13.1g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, el president té les atribucions
següents:
g) Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el
5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general
aplicable al procediment;
Atès que les Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2020, disposen en la base
22a el següent:
b) Competència de l’Autorització - Disposició de despeses.
Correspondrà l’autorització-disposició de les despeses, dins de l’import dels crèdits
autoritzats en els pressupostos:
Segon .- Al President de l’Entitat
Sense contradir el que estableix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Bases de Règim
Local i el que estableix l’article 13, punt g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
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novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de
Catalunya:
-Les despeses que siguin precises per a la contractació d’obres,
subministraments, gestió de serveis públics i serveis sempre que el seu import no
excedeixi del 10 % de la previsió per l’any 2020 del Fons de Cooperació Local,
partida d’ingrés 450.00.00, i per un import de 79.080,70 €.
Atès que per tant, segons les bases d’execució del pressupost, el President del Consell
Comarcal serà competent com a òrgan de contractació i per autoritzar la despesa en cas
de contractes que el seu import sigui inferior a 79.080,70 €;
Atès el que preveu l’art. 13 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i els arts. 130 i 131 del Reglament orgànic
comarcal en relació a les atribucions que ostenta el president del Consell Comarcal;

RESOLC:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa M i J GRUAS SA, el contracte les obres consistents en la
reposició i millora dels sistemes de sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
(2020), per un import total previst de 77.033,85 € (iva inclòs).
SEGON. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 1 / 16102 / 22799 / 01 del vigent
pressupost econòmic 2020.
TERCER. Notificar aquest acord les empreses licitadores que han participat en el procés de
licitació amb indicació dels recursos procedents.
QUART. Publicar l’adjudicació del contracte, així com també la seva formalització al perfil del
contractant en els termes previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
CINQUÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del present
contracte.
SISÈ. Autoritzar el Sr. President per a la signatura i tràmit de la documentació que sigui
necessària per a l’execució d’aquest acord.

El president
Rafel Panadés i Farré
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