AJUNTAMENT
DE
BASSELLA

Maria Teresa Solsona Vila, secretària interventora del Servei d’Assistència Tècnica
del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a càrrec de l’Ajuntament de Bassella (Alt
Urgell),
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament de Bassella, en sessió ordinària de data 11 d’abril de
2018, va adoptar, entre d’altres, el següent acord que transcrit literalment diu:
“4.- ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN “EQUIPAMENT
AMB UN SISTEMA DE TELECONTROL ELS DIPÒSITS DE: OGERN,
VILAPLANA, TAPIOLES, ALTÈS, AGUILAR I MIRAMBELL”.
Per Decret de l’Alcaldia núm. 23/2018, de data 19 de març de 2018, es va aprovar
la relació efectuada per la Mesa de contractació, classificada i valorada, per ordre
decreixent, de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor
puntuació, amb subjecció al plec de condicions econòmico-administratives que han
de regir la contractació del subministrament consistent en “Equipament amb un
sistema de telecontrol els dipòsits de: Ogern, Vilaplana, Tapioles, Altès, Aguilar i
Mirambell”, aprovats al seu dia, és la presentada per l’empresa ELÈCTRICA
PINTÓ, S.L., pel preu de 25.743,76 € i 5.406,19 € d’IVA (31.149,95 € IVA 21%
inclòs), un termini d’execució d’UN (1) mes (aquest termini començarà a
comptar des de la data de signatura del contracte), un termini de garantia de
l’obra de TRES (3) anys i TRES (3) mesos, i amb l’acceptació de les següents
variants en el subministrament sense cost addicional: canviar el sistema de
transmissió de dades via wifi proposat per un sistema de transmissió de
dades via radio.
Relació classificada de les proposicions no declarades desproporcionades o
anormals:

EMPRESA
ELÈCTRICA PINTÓ, S.L.

Oferta
econòmica
(Sense
puntuació)

Menor
temps
execució
(10 punts)

Termini
garantia
(25 punts)

-

10

25

de
TOTAL

35

S’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de l’expedient
de contractació, respecte a la concurrència i publicitat.
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L’empresa requerida va constituir en data 9 d’abril de 2018 (Registre Especial
d’Avals amb el número 9340.03.2000647-06) la garantia definitiva per un import de
1.287,19 €, i ha aportat els certificats d’estar al corrent en el pagament de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Legislació aplicable:
a) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de
la llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
b) Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local.
c) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya.
d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març.
e) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei de contractes de les administracions públiques.
L’article 151.2 del TRLCSP disposa que l’òrgan de contractació requerirà al
licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins
del termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la recepció d’aquest
requeriment, presenti la documentació acreditativa d’estar al corrent en el
pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i la
d’haver constituït la garantia definitiva. Si en aquest termini, el licitador no presenta
aquesta documentació o no es justifica que s’està al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta,
amb les conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP.
L’article 151.3 de la TRLCSP disposa que l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar
el contracte dintre dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació
enumerada a l’art. 151.2 de la TRLCSP.
L’adjudicació del contracte serà motivada i es notificarà als licitadors en el termini
màxim dels 10 dies hàbils següents al dia en què hagi estat acordada.
Simultàniament es publicarà en el perfil del contractant. El contingut de l’acord i
notificació de l’adjudicació s’haurà d’ajustar al que disposa l’article 151.4 de la
TRLCSP.
L’article 156 de la TRLCSP disposa que la formalització del contracte s’efectuarà,
en termes generals, no més tard dels 15 dies hàbils següents a aquell que es rebi
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la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats en la forma prevista en
l'article 151.4.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte
dintre del termini indicat, l'Administració podrà acordar la confiscació sobre la
garantia definitiva de l'import de la garantia provisional que, si escau hagués exigit,
en els termes del que disposa l’art. 156.4 del TRLCSP.
El contracte constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No
obstant això, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura
pública, en aquest cas, són a càrrec seu les corresponents despeses.
No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització,
excepte en aquells contractes en què s’ha seguit la tramitació d’urgència o
emergència.
L’alcaldessa proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar el contracte del subministrament consistent en
“Equipament amb un sistema de telecontrol els dipòsits de: Ogern, Vilaplana,
Tapioles, Altès, Aguilar i Mirambell” a l’empresa ELÈCTRICA PINTÓ, S.L., pel
preu de 25.743,76 € i 5.406,19 € d’IVA (31.149,95 € IVA 21% inclòs), un termini
d’execució d’UN (1) mes (aquest termini començarà a comptar des de la data de
signatura del contracte), un termini de garantia de l’obra de TRES (3) anys i
TRES (3) mesos, i amb
l’acceptació de les següents variants en el
subministrament sense cost addicional: canviar el sistema de transmissió
de dades via wifi proposat per un sistema de transmissió de dades via radio.
Relació classificada de les proposicions no declarades desproporcionades o
anormals:

EMPRESA
ELÈCTRICA PINTÓ, S.L.

Oferta
econòmica
(Sense
puntuació)

Menor
temps
execució
(10 punts)

Termini
garantia
(25 punts)

-

10

25

de
TOTAL

35

Segon.- Requerir l’empresa perquè en el termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar
des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el
corresponent contracte administratiu.
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Tercer.- Facultar l’alcaldessa, Cristina Barbens Casals, perquè en nom i
representació de la Corporació procedeixi a la signatura del corresponent contracte
administratiu.
Quart.- Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de
contractació, amb indicació dels recursos procedents.
Cinquè.- Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim
establert a l’article 151.4 TRLCSP.
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’Alcaldia i no prenent ningú la
paraula es procedeix a la votació. El Ple, per unanimitat dels membres presents,
aprova la proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada.”
I, perquè consti, als efectes oportuns, lliuro el present certificat, d’ordre i amb el
vistiplau de l’alcaldessa.
Bassella, 13 d’abril de 2018
La secretària interventora

Vist i plau
L’alcaldessa

Cristina Barbens Casals

