Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell

CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

389/2019

El ple

Ferran Lázaro i Díez, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 5 / d’agost / 2020 s’adoptà l’acord següent:

Expedient núm. 389/2019
2-PROPOSTA AL PLE, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “PROJECTE DE
REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR (FASE 4)”
ANTECEDENTS
Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies, entre altres, les relatives als equipaments de
la seva titularitat.
Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell és titular de l’enllumenat públic del municipi que està instal·lat des de fa
molts anys, el que comporta una elevada despesa energètica i una baixa qualitat lumínica.
Atès que l’any 2017 els serveis tècnics de la Diputació de Lleida van realitzar el projecte de “Reforma i Ampliació de
l’Enllumenat Exterior del Municipi de Bell-lloc d’Urgell (Fase 4)”.
Atès que l’any 2018, l’ajuntament va realitzar una auditoria energètica de l’estat actual de l’enllumenat públic.
L’auditoria inclou la revisió de l’estat actual de les instal·lacions i el inventari de les principals característiques de cada
punt de llum, la seva georeferenciació i el càlcul dels nivells d’il·luminació, entre d’altres, proposant millores en estalvi
energètica.
Atès que aquest alcaldia creu necessari dur a termes les actuacions especificades, amb la finalitat de promoure la
millora de les instal·lacions aplicant les millors tecnologies d’il·luminació, per ser eficients energèticament i per raons
mediambientals.
Atès la memòria desenvolupada per sol·licitar la subvenció FEDER dins la convocatòria per entitats locals que
afavoreixin el pas a una economia baixa en carbono dins el marc del Programa Operatiu FEDER de creixement
sostenible 2014-2020.
Atès la Mesura 6. Renovació de les instal·lacions d'enllumenat, il·luminació i senyalització exterior que té com a
objectiu d'actuació reformar les instal·lacions municipals d'enllumenat, il·luminació i senyalització exterior existents
per tal de reduir el seu consum d'energia final i les emissions de CO2, mitjançant la millora de la seva eficiència
energètica.
Atès que l’Ajuntament va sol·licitar el 22/02/2018 una subvenció dins la convocatòria per entitats locals que
afavoreixin el pas a una economia baixa en carbono dins el marc del Programa Operatiu FEDER de creixement
sostenible 2014-2020 del projecte “Reforma i Ampliació de l’Enllumenat Exterior del Municipi de Bell-lloc d’Urgell
(Fase 4)” amb un cost total de 156.622,70 €.
Atès la resolució favorable del Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDAE) en data 03/07/2019 de
la subvenció sol·licitada en el marc del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 del projecte
“Reforma de l’Enllumenat Exterior del Municipi de Bell-lloc d’Urgell (Fase 4), atorgant el 50 % del projecte (78.311,35
€).
Atès la resolució favorable de la Diputació de Lleida, segons decret de presidència núm. 6460 de 12 de desembre
de 2019 atorgant el 25 % del projecte (39.155,67 €).
Atès que el Ple de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell, en data 24 d'octubre de 2019, s'aprova inicialment el Projecte de
la Reforma i Ampliació de l'Enllumenat Exterior de Bell-lloc d'Urgell, fase 4, amb un pressupost de 117.986, 56 euros i
24.777,18 euros d'IVA, que fan un total de pressupost d'execució de contracta de 142.763,74 euros IVA inclòs.
Atès que el 20 de desembre de 2019 es publica al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament l'edicte sobre aprovació
definitiva del Projecte de Reforma i Ampliació de l'Enllumenat Exterior de Bell-lloc d'Urgell, fase 4. I es remet a l'BOP i
al DOGC per a la seva publicació de conformitat amb la normativa de règim local.
Atès que el BOP núm 250 de 31 de desembre de 2019 es publica l’aprovació definitiva del projecte de reforma i
ampliació de l’enllumenat exterior, fase 4.
Atès que el DOGC núm 8080 de 9 de març de 2020 es publica l’aprovació definitiva del projecte de reforma i
ampliació de l’enllumenat exterior, fase 4.
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Expedient 389/2019. Actuacions Preparatòries de Contractes

Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell
Atès que cal tramitar un expedient per a la contractació de l’obra, d’acord amb l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes dels sector públic.
Atès que la celebració dels contractes per part de les administracions públiques requereix la prèvia tramitació del
corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en el termes
previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i que haurà de ser
publicat en el perfil del contractant, d’acord amb l’establert a l’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes dels sector públic.
Atès que el Ple de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell en sessió ordinària de data 21 de maig de 2020 va ratificar el
decret d’Alcaldia 2020 – 0103 Projecte de Reforma i Ampliació de l'Enllumenat Exterior (Fase 4). Aprovar l'expedient
de contractació, el plec de clàusules i la licitació de l'obra.
Atès que en data 04 de juny de 2020 es va constituir la mesa de contractació per a l’obertura del SOBRE A
(documentació administrativa criteris quantificables de forma subjectiva).
Atès que una de les empreses ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS S.L se li requereix una esmena de la
documentació.
Atès que un cop presentada la documentació administrativa de l’esmena i un cop qualificada la documentació
administrativa i la proposició corresponent als criteris quantificables de forma subjectiva, es va admetre a la licitació
de l’obra totes les proposicions presentades i va acordar per unanimitat remetre als Serveis Tècnics les ofertes
presentades relatives als criteris quantificables de forma subjectiva, per a la seva valoració conformement als criteris
i a la ponderació establerts en el Plec.
Atès que durant el termini de presentació de propostes i esmenes per prendre part en la contractació de l’obra es van
presentar les següents propostes:
Empresa
MUNTATGES LLEIDA, S.A
CITELUM IBÉRICA S.A.
AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U.
ELECTRICITAT BOQUET, S.L.
ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS S.L

El 5 de juny s’entrega la documentació als serveis tècnics de la Diputació de Lleida perquè emetin l’informe tècnic
d’avaluació dels criteris avaluables de forma subjectiva, per a la valoració de les mateixes de conformitat amb els
criteris establerts en el Plec de clàusules administratives.
El 5 de juny, es rep l’informe de valoració dels criteris quantificables de forma objectiva dels serveis tècnics de la
Diputació de Lleida de les ofertes incloses en el sobre A.
Atès que en data 12 de juny de 2020 es va constituir novament la mesa de contractació per a l’obertura del SOBRE
B (documentació dels criteris avaluables de forma automàtica).
Atès que els Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida, el 12 de juny han emès l’informe tècnic d’avaluació dels
criteris avaluables de forma automàtica, considerant que les empreses CITELUM IBERICA SA i ELECTRICITAT
BOQUET SL han incorregut en baixa desproporcionada i se’ls ha de comunicar que aportin justificant tècnic i
econòmic.
Un cop justificat i desglossat raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre
paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta i transcorregut el termini els Serveis Tècnics
de la Diputació de Lleida, han emès l’informe tècnic d’avaluació el 6 de juliol de 2020 de la justificació aportada per
l’empresa ELECTRICITAT BOQUET SL desestimant la seva justificació, l’empresa CITELUM IBERICA SA no va
aportar cap justificació quedant exclosa automàticament.
Atès que en data 7 de juliol de 2020 es va constituir novament la mesa de contractació per l’avaluació dels
documents tècnics i econòmics de les empreses que han incorregut en baixa desproporcionada i posterior avaluació
global de l’obertura del SOBRE B, i un cop obtinguda la classificació total, la Mesa de Contractació va acordar per
unanimitat proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació a favor del candidat amb major puntuació, l’empresa
MUNTATGES LLEIDA, S.A.
Atès el decret d’alcaldia 2020-0176 de 16 de juliol de contractació de la Direcció de l’obra del Projecte de
Reforma i Ampliació de l'Enllumenat Exterior (Fase 4) a Xavier Arqués Grau (Sirius Solucions d’Enginyeria), que serà
el director facultatiu de l’obra y coordinador de seguretat.
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Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell

Segon.- Adjudicar el contracte de l’obra “Projecte de Reforma i Ampliació de l'Enllumenat Exterior (Fase 4)” a
l’empresa MUNTATGES LLEIDA, S.A, amb CIF A25022427, d’acord amb la documentació administrativa, la
proposició corresponent a criteris subjectius i la proposició corresponent als criteris avaluables de forma automàtica
presentats en la licitació de l’obra, per un import del contracte de 97.928,84 €, més 20.565,06 d’IVA, és dir, per un
total de 118.493,90 euros (IVA inclòs), per ser el licitador proposat com adjudicatari per la mesa de contractació a
l’haver resultat ser l’empresa que ha obtingut la millor puntuació, d’acord amb els criteris de valoració de les
proposicions establert al plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació de l’obra.
Tercer.- Aprovar la disposició de la despesa de la contractació a càrrec de l’aplicació 1650-63900 (Reforma i
ampliació de l’enllumenat exterior Fase 4) del pressupost de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
Quart.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari del contracte de l’obra i als altres licitadors que han
presentat proposicions per a la licitació de l’obra i que no han resultat adjudicataris del contracte.
Cinquè.- Notificar a MUNTATGES LLEIDA, S.A, amb CIF A25022427, adjudicatari del contracte, el present acord i
se'ls hi comunicarà dia i hora per a la signatura del contracte.
Sisè.- Publicar aquest acord al perfil del contractant de l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
Setè.- Trametre al Registre de Contractes del Sector Públic de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat
les dades sobre el contracte adjudicat.
Sotmesa a votació L'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “PROJECTE DE REFORMA I
AMPLIACIÓ DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR (FASE 4)”, aquesta va ser aprovada per majoria

absoluta dels membres assistents de la corporació, amb el següent detall: 6 vots a
favor del grup municipal Junts per Bell-lloc d'Urgell i 4 vots a favor del grup
municipal BM-AM.
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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Atès el decret d’alcaldia 2020-0190 de 29 de juliol d’Aprovació de la relació classificada de les empreses
presentades i requeriment de documentació en el procediment de contractació del Projecte de Reforma i Ampliació
de l'Enllumenat Exterior (Fase 4)
Atès que es requereix al licitador proposat com a adjudicatari perquè presenti la documentació justificativa a què fa
esment la clàusula 20a del Plec de clàusules administratives i particulars.
Vist que es va requerir a l’empresa que ha obtingut la major puntuació constituir la garantia definitiva, aportar el
compromís al que es refereix l’article 75.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic, i la
documentació justificativa de que disposa efectivament dels mitjans que s’ha compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte de l’article 76.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic, i que
ha presentat correctament l’esmentada documentació.
Vist l’informe de secretari interventor accidental sobre els extrems a fiscalitzar en la fase d’adjudicació i formalització
del contracte d’obres emès en data 30 de juliol de 2020.
Vist que com el valor estimat del contracte de l’expedient és de 97.928,84 € (IVA exclòs).
FONAMENTS DE DRET
Vist l’article 235.2 del 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, i els articles 37 i 38 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens Locals, l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, l’article 52.2.o) del 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, i l’apartat primer de la disposició addicional segona de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
Vist l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic, i a la resta de normativa aplicable
a l’expedient.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el següent ACORD:
Primer.- En vista de la proposta de la mesa de contractació, admetre les següents ofertes presentades pels
contractistes que han presentat propostes en la licitació de l’obra “Projecte de Reforma i Ampliació de l'Enllumenat
Exterior (Fase 4)”:
ORDRE
LICITADOR
PUNTUACIÓ
1
MUNTATGES LLEIDA, S.A
196,08
2
AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U
190,91
3
ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS S.L.
114,54
4
ELECTRICITAT BOQUET, S.L.
97,23
5
CITELUM IBÉRICA S.A
85,49
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