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Ajuntament de Torrelles de Foix

CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

359/2019

La junta de govern local

Marc Ballester Pla, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 7 / de maig / 2019 s’adoptà l’acord següent:

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT DE
SUBMINISTRAMENT I D'OBRES D'ENLLUMENAT SOLAR DE DIFERENTS
NUCLIS AÏLLATS DEL TERME MUNICIPAL DE TORRELLES DE FOIX PER
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT.
Considerant que, a l’efecte previst a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, aquesta Alcaldia entén necessari que
es tramiti un contracte administratiu mixt de subministrament i d’obres d'enllumenat
solar de diferents nuclis aïllats del terme municipal de Torrelles de Foix per
procediment obert simplificat.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics municipals, en el qual es detallen els aspectes
tècnics del mateix, així com la viabilitat de l’actuació esmentada, elaborant-se els
Plecs de Prescripcions Tècniques pels quals es regirà la licitació.
Considerant allò previst als articles 298 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP 2017-.
Vista la retenció de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1650-61900, per
import de 47.640,22 euros, que suposa el valor estimat del contracte a tramitar.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria d’aquest Ajuntament.
Vista l’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars pels quals ha de
regir-se el contracte en qüestió.
Vista la fiscalització emesa per la Intervenció d’aquest Ajuntament.
Considerant que, mitjançant acord de la Junta de Govern local, de data 2 d’abril de
2019, es va procedir a aprovar l’expedient de contractació per al contracte de
referència, en els termes dels articles 116 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de
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Expedient 359/2019. Contractacions

Ajuntament de Torrelles de Foix
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, convocant el corresponent
procediment obert simplificat, d’acord amb les previsions de l’article 159 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació, havent-se presentat cinc
ofertes (licitadors: HRR BIOENERGY TENHOLOGY SYSTEMPS,S.L., TEMPO
FACILITY SERVICES, S.L.U., SECE, S.A., NOVATILU, S.L., SOLCAM ENERGIA,
S.L.), i obtenint la següent puntuació:
1.- SECE, S.A. (100,00 PUNTS)
2.- SOLCAM ENERGIA, S.L. (97,60 PUNTS)
3.-HRR BIOENERGY TENHOLOGY SYSTEMPS,S.L. (96,25 PUNTS)
4.-NOVATILU, S.L. (92,68 PUNTS)
5.-TEMPO FACILITY SERVICES, S.L.U. (43,32 PUNTS)
Considerant que s’han observat les prescripcions contemplades a la normativa de
contractació del sector públic i, d’altra part, que l’oferta més avantatjosa és la
presentada per SECE, S.A., qui ha presentat així mateix la documentació requerida
d’acord amb allò establert als articles 140 i 141 LCSP, en relació amb l’article 150 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP 2017-.
Vist que, de conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP 2017, és
l’Alcaldia l’òrgan de contractació competent.
Considerant allò disposat als articles 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-,

PRIMER- Adjudicar a la mercantil SECE, S.A. el contracte administratiu mixt de
subministrament i obres d'enllumenat solar de diferents nuclis aïllats del terme
municipal de Torrelles de Foix, tramitat mitjançant procediment obert simplificat per
import de 34.108,29 euros, IVA exclòs, i un termini de durada d’execució d’un mes i 2
setmanes.
SEGON.- Requerir la mercantil SECE, S.A. , per tal que procedeixi a la formalització
del contracte esmentat en el termini de quinze dies hàbils següents a aquell en què
es rebi la notificació de la present adjudicació als licitadors i candidats en la forma
prevista a l’article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic –LCSP 2017-.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats / a les interessades en
l’expedient administratiu, de conformitat amb allò disposat a l’article 155 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP 2017-.
QUART.- Publicar la formalització de la present contractació en el Perfil de
contractant, d’acord amb allò disposat a l’article 154 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.
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Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

Ajuntament de Torrelles de Foix
CINQUÈ.- Designar com a responsable del present contracte, de conformitat amb
allò previst a l’article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 2017-, als Serveis Tècnics Municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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