Resolució d’Alcaldia
Assumpte: Acord de classificació i requeriment de documentació CONT2100051
Departament Impulsor: Regidoria de Serveis Generals
ATÈS que per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de març de 2022 es va
aprovar l’inici de l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars i
tècniques que havia de regir la contractació del Servei de treballs forestals de
prevenció d’incendis a les urbanitzacions i Sant Feliu del Racó (ref. CONT2200051).
ATÈS que l’anunci de la licitació es va publicar al perfil del contractant en data 31
de març de 2022.
ATÈS que és un contracte de serveis a l’empara de l’article 17 de la LCSP.
ATÈS que el pressupost base de licitació és de 148.804,10 EUR (IVA exclòs)
180.052,96 EUR IVA inclòs que correspon a 9 mesos de durada del contracte.

Ignasi Giménez Renom
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ATÈS que el valor estimat del contracte és de 148.804,10 € (IVA exclòs) d’acord
amb l’article 101 de la LCSP.
ATÈS que la licitació es fa per procediment obert, no subjecte a regulació
harmonitzada, amb varis criteris d’adjudicació de la mateixa tipologia mitjançant
criteris automàtics, a l’empara dels articles 22, 131, 145, 146, 145 i 158 de la
LCSP.
ATÈS que s’han presentat dins del termini i horari límit d’admissió i en la forma
exigida les següents empreses:
- GIL FORESTAL, SL B44187078 13/04/2022 11:16:00 LGENT-2022-6120
- TREBALLS FORESTALS PRESEGUE S.L. B65543969 14/04/2022 18:05:00 LGENT2022-6177
- ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVÍCOLAS S.L. B42177253 14/04/2022 18:10:00
LGENT-2022-6178
- ADOMGRI,SLU B43833284 16/04/2022 15:12:00 LGENT-2022-6192
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- JOGOSA OBRAS Y SERVICIOS S.L.U. B10301307 18/04/2022 14:10:00 LGENT2022-6201
- TALHER, S.A. A08602815 19/04/2022 12:19:00 LGENT-2022-6242
- ARICO FOREST, SLU B17574799 19/04/2022 12:32:00 LGENT-2022-6245
- ALAMEDA TORRENT B17652728 19/04/2022 12:46:00 LGENT-2022-6247
ATÈS que en data 26 d’abril de 2022 la mesa de contractació va procedir a la
qualificació de la documentació general del sobre «A» presentada per les empreses
licitadores i seguidament es va fer obertura del sobre «B» que contenia la
documentació a valorar mitjançant l’aplicació de fórmules automàtiques i la
informació es va trametre a la Tècnica responsable del contracte per tal que
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l’examinés i s’emetés informe valoratiu relatiu als criteris quantificables de forma
automàtica així com la determinació d’ofertes que presentessin uns valors anormals
d’acord amb el que s’estableix a l’annex 4 del mateix Plec, que haurà d’entregar a
la secretària d’aquesta Mesa.

Ignasi Giménez Renom

VIST que en data 24 de maig de 2022, la Mesa de contractació va procedir a donar
compte de l’informe tècnic de data 20 de maig de 2022, en el qual valorava que la
justificació presentada per Treballs Forestals Presegué, SL, (reg. LGENT2022/7729) era suficient i quedava justificada, en conseqüència la mesa de
contractació va assumir l’informe de justificació dels valors anormals així com la
valoració del sobre «B» de data 06 de maig de 2022, a on constava la puntuació
aplicada a la vista de l qual proposa adjudicar el contracte a favor de l’empresa
TREBALLS FORESTALS PRESEGUÉ, SL, per un import total de 94.497,00 € sense
IVA, com a millor oferta qualitat-preu .
VIST el que disposen els articles 107 i 150 de la LCSP i la clàusula setzena del plec
de clàusules administratives (PCAP) en relació a la garantia definitiva i al
requeriment que s’ha de fer a l’empresa proposada com a adjudicatària d’acord
amb la clàusula quinzena del PCAP.
VIST que s’ha de constituir una garantia definitiva del 5% del preu final ofert de
94.497,00 € sense IVA, d’acord amb l’article 107 de la LCSP i l’apartat J del quadre
de característiques del del plec de clàusules administratives, resultant un import de
4.724,85 € en concepte de garantia.
VIST que és la Junta de Govern Local l’òrgan competent per la licitació del present
contracte, segons ve establert en el decret d’Alcaldia núm. 735/2019 de 17 de
juny, de delegació de competències. No obstant, tractant-se d’actes tràmit, i per la
conveniència que no es demori fins a la propera junta i per ser mes àgils en la
tramitació d’aquest expedient, procedeix l’avocació puntual per part de l’Alcaldia de
la competència delegada en exercici de la seva facultat prevista a l’article 10 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, sobre Règim jurídic del Sector Públic, en relació a
l’avocació de competències delegades.
De conformitat amb els preceptes esmentats, en exercici de les atribucions que
confereix a l’alcalde la disposició addicional tercera de la LCSP.
Aquesta Alcaldia HA RESOLT
PRIMER.- Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local en matèria
de contractació administrativa en relació al contracte administratiu de “Servei de
treballs forestals de prevenció d’incendis a les urbanitzacions i Sant Feliu del Racó”
(ref. CONT2200051)” per aprovar la classificació i posterior requeriment al primer
classificat.

Antonio Cárceles Jurado
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ATÈS que en data 06 de maig de 2022, la Mesa de contractació va procedir a donar
compte de l’informe de la cap d’unitat de Medi Ambient, de data 06 de maig de
2022, amb el resultat de la puntuació així com la identificació d’ofertes amb valors
anormals, i va concloure que l’oferta de TREBALLS FORESTALS PRESEGUÉ, SL es
trobava incursa en valors anormals, en conseqüència la mesa va acordar requerir a
l’empresa per a que justifiqués de manera desglossada i raonada la viabilitat de la
seva oferta.
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SEGON.- Aprovar la classificació per ordre decreixent d’acord amb la puntuació
obtinguda per les proposicions presentades i en base als criteris establerts al Plec
de clàusules administratives en el seu Annex 4, de la següent manera:

Ignasi Giménez Renom
Antonio Cárceles Jurado
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ EMPRESES
EN ORDRE DESCENDENT
TREBALLS FORESTALS PRESEGUÉ SL
B65543969
GIL FORESTAL, SL
B44187078
TALHER SA
A08602815
ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS,
SL
B42177253
ALAMEDA TORRENT SLU
B17652728
ARICO FOREST SLU
B17574799
JOGOSA OBRAS Y SERVICIOS SLU
B10301307
ADOMGRI
SLU
B43833284

100,00
74,15
69,34
66,19
64,97
63,34
61,48
50,30

TERCER.- Considerar l’oferta presentada per TREBALLS FORESTALS PRESEGUÉ, SL
(NIF B65543969) pel preu de 94.497,00 € IVA exclòs i 114.341,37 € IVA inclòs,
com a millor proposta en relació a la qualitat-preu de la licitació del contracte
“Servei de treballs forestals de prevenció d’incendis a les urbanitzacions i Sant Feliu
del Racó (CONT2200051)”.
QUART.- Requerir al Sr. Jordi Presegué Baena, en representació de l’empresa
TREBALLS FORESTALS PRESEGUÉ, SL, NIF 65543969, perquè en el termini màxim
de deu dies hàbils, a comptar des del següent a la notificació de la present
resolució, presenti la documentació següent que no consta acreditada en el RELI,
de conformitat amb el que es disposa en l’article 157 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, i d’acord amb la clàusula quinzena del
plec de clàusules administratives:
- D'haver constituït la garantia definitiva per quantia de: 4.724,85 € [5% del preu
d’adjudicació sense IVA]
- L’assegurança de responsabilitat civil i l´últim rebut d’acord amb l’apartat J del
quadre de característiques del PCAP. Les garanties i capitals mínims a assegurar
seran: 600.000 € sinistre i any.
- La relació de la Seguretat Social del personal adscrit al servei abans de la
formalització del contracte (RNT).
- Documentació acreditativa de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’annex 5 i
amb l’art. 76.2 de la LCSP.
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- Indicar la relació dels subcontractistes, assenyalant l’import i el nom o el perfil
professional i aportant el DEUC omplert per cadascuna de les empreses que hagi
relacionat que subcontractarà.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en
el termini assenyalat, o bé, en el termini per esmenar que doni la mesa de
contractació, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta.
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CINQUÈ.- Indicar a l’empresa licitadora seleccionada que els corresponents
certificats poden ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics,
presentats al SAC, mitjançant instància, o bé, autoritzar-ne a l’Ajuntament per
obtenir de forma directa l’acreditació d’aquestes obligacions. La garantia cal
dipositar a la Tresoreria municipal i una còpia del resguard del dipòsit adjuntar-la a
la instància documentació referida. La presentació de la documentació és telemàtica
mitjançant la seu electrònica de www.castellarvalles.cat, o en el següent enllaç:
https://seu.castellarvalles.cat/33033/tramit/165/
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