D E C R E T.Expt. 429/2018
Vist l’expedient núm. 429/2018 relatiu a l’adjudicació del contracte de direcció d’obra i
coordinació de seguretat i salut de l’execució del Projecte de renovació del quadre
d’enllumenat públic Q i millora de l’accessibilitat en vàries cruïlles del poble d’Argentona i de
les millores al contracte, per procediment obert simplificat.
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De conformitat amb l’informe emès per l’Enginyer municipal de data 7/6/2018 la mesa de
contractació proposa a l’òrgan de contractació l’acceptació de la proposta presentada per
Gesa, S.L.
A continuació la mesa de contractació passa a valorar i classificar les ofertes presentades de
conformitat amb els criteris establerts a la clàusula 1.11 dels plecs de clàusules
administratives particulars:
1) Engivert 41, S.L.
Criteri 1. Preu: 3.899/4900x49= 38,98 punts.
Criteri 2. Ampliació seguiment detallat de l’obra mínim dues visites setmanals= 11punts.
Criteri 3. Documentació “As built” dels plànols projecte incorporant les variacions amb
aixecament GEO referenciat = 20 punts
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“INFORME DEL CONTRACTE Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de
l’execució del Projecte de renovació del quadre d'enllumenat públic Q i millora de
l'accessibilitat en varies cruïlles del poble d’Argentona i de les millores al contracte.
L’enginyer que subscriu informa revisada la documentació presentada en data per
l’empresa Gesa, S.L. per justificar i desglossar de forma raonada i detallada l’oferta
anormalment baixa presentada informa:
L’empresa presenta una justificació detallada de totes les actuacions a realitzar, en
aquesta justificació queda reflectit un treball molt detallat.
Amb el document presentat es considera justificat correctament el pressupost.
CONCLUSIONS
Les actuacions pressupostades per l’empresa i la documentació presentada es
consideren correctes. L’oferta es considera correcta.
Es recorda que la persona adscrita a l’obra haurà de ser un enginyer industrial d’acord al previst
als plecs.”
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Vista l’acta de la mesa de contractació de data 21 de juny de 2018, que parcialment diu:
“ ............. Constituïda la mesa, pel Secretari de la mesa es dóna compte de la documentació
justificativa de la baixa desproporcionada o anormal presentada per l’empresa Gesa, S.L. en
data 6/6/2018 a requeriment de l’òrgan de contractació, i de l’informe de l’Enginyer
Municipal de data 7/6/208, i que es transcriu a continuació:
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Criteri 4. Realització informe lumínic previ a la recepció de l’obra amb mesuraments en
mínim 8 àmbits diferents dels quadres = 20 punts.
Total = 89,88 punts
2) Gesa, S.L.
Criteri 1. Preu: 3.899/3.899x49= 49,00 punts.
Criteri 2. Ampliació seguiment detallat de l’obra mínim dues visites setmanals= 11punts.
Criteri 3. Documentació “As built” dels plànols projecte incorporant les variacions amb
aixecament GEO referenciat = 20 punts
Criteri 4. Realització informe lumínic previ a la recepció de l’obra amb mesuraments en
mínim 8 àmbits diferents dels quadres = 20 punts.
Total = 100,00 punts
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En dates 20 i 24 de juliol de 2018, l’empresa Engivert 41, S.L. presenta diversa documentació i
diposita la garantia definitiva.
Vist l’informe emès per la Interventora de la Corporació.
Vistos els arts. 158 i 159) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, vinc a decretar
Primer.- Declarar vàlid el procediment i adjudicar el contracte de serveis per la direcció
d’obra i coordinació de seguretat i salut de l’execució del projecte de renovació del quadre
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Per decret de l’Alcaldia de data 16/7/2018 es va resoldre, entre d’altres coses, declarar
exclosa a Gesa, S.L. del contracte de serveis per la direcció d’obra i coordinació de seguretat
i salut de l’execució del projecte de renovació del quadre d’enllumenat públic Q i millora de
l’accessibilitat en vàries cruïlles del poble d’Argentona i les millores al contracte, al no haverse presentat la documentació relativa a la solvencia técnica prevista en les clàusules 1.10 i
1.18 en el termini indicat en el plec de clàusules administratives particulars, i així mateix es
va acordar requerir a Engivert, S.L. perquè, en el termini de 7 dies hàbils, comptadors des de
la data d’enviament del requeriment electrònic, presentés la documentació prèvia a l’acord
d’adjudicació.
En data 18 de juliol de 2018 s’envia el requeriment per mitjans electrònics.
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La mesa de contractació proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de
serveis per la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de l’execució del projecte de
renovació del quadre d’enllumenat públic Q i millora de l’accessibilitat en vàries cruïlles del
poble d’argentona i de les millores del contracte a favor de l’empresa Gesa, S.L. com a
empresa més avantatjosa………..”
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d’enllumenat públic Q i millora de l’accessibilitat en vàries cruïlles del poble d’Argentona i les
millores al contracte, mitjançant procediment obert simplificat, a l’empresa ENGIVERT 41, S.L.,
NIF B66712563, de conformitat amb el plec de clàusules econòmiques administratives, i
prescripcions tècniques aprovats per decret de l’Alcaldia data 11 de maig de 2018, que
constitueixen documents contractuals i a la seva oferta en el que millora els esmentats plecs,
a compte i càrrec de l’adjudicatari:
1) Ampliació seguiment detallat de l’obra mínim dues visites setmanals.
2) Documentació “As built” dels plànols projecte incorporant les variacions amb aixecament
GEO referenciat.
3) Es realitzarà un informe lumínic previ a la recepció de l’obra amb mesuraments en mínim
8 àmbits diferents dels quadres.
Segon.- Preu d’adjudicació del contracte
El preu d’adjudicació del contracte de serveis per la direcció d’obra i coordinació de seguretat
i salut de l’execució del projecte de renovació del quadre d’enllumenat públic Q i millora de
l’accessibilitat en vàries cruïlles del poble d’Argentona i les millores al contracte serà de
4.900 euros (IVA exclòs)
El preu d’adjudicació comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art.
100 i concordants LCSP.
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El contractista presentarà les factures en el termini i forma següents:
50% als tres mesos d’inici de l’obra.
50% restant a la recepció de l’obra.
Un cop rebudes les corresponents factures, seran revisades i conformades pels serveis
municipals corresponents. En cas de disconformitat, es retornaran al contractista les factures
presentades, atorgant-li un termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del dia següent
al de la recepció, als efectes d’efectuar esmenes o presentar nova factura amb les
rectificacions corresponents.
Les factures s’hauran de presentar de forma electrònica a l’Ajuntament d’Argentona es farà a
través de l’enllaç següent:
http://argentona.cat/facturaelectronica
a. CIF: P0800900C
b. Codi DIR3: L01080095
Quart.- No es preveu la modificació del contracte.
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Tercer.- Forma de pagament

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

A més, l’Ajuntament satisfarà l’IVA corresponent.
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Cinquè.- L’objecte del contracte i la forma en que es prestarà serà el previst al plec de
clàusules administratives particulars, i prescripcions tècniques aprovats per Decret de
l’Alcaldia de data 11 de maig de 2018.
Sisè.- El contracte tindrà una durada de 18 mesos a comptar des de la formalització del
contracte. La durada del contracte correspon a la suma dels 6 mesos previstos de duració de
l’execució de l’obra més 12 mesos del termini previst de garantia de l’obra, i la seva
liquidació. No obstant, en el cas, que l’informe del director facultatiu previ al compliment del
termini de garantia sobre l’estat de les obres no fos favorable, i s’hagués d’ampliar el termini
de la garantia del contracte principal, la duració del present contracte es prorrogarà fins a la
liquidació del contracte principal, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació de
l’esmentat termini.
El contracte, un cop formalitzat, al tractar-se d’un contracte complementari al del contracte
d’obres, la iniciació del contracte quedarà en suspens, fins que comenci l’execució del
corresponent contracte d’obres.
Setè.- No s’admet la revisió dels preus unitaris.
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amb l’Ajuntament d’Argentona, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i
de transparència. En particular, s’obliga a:
 Facilitar a l’Ajuntament d’Argentona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
 Comunicar a l’Ajuntament d’Argentona les possibles situacions de conflicte d’interessos o
d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a
la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de
l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de
licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès
financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i
independència en el context de dit procediment de licitació.
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- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual
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Vuitè.- Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la
normativa aplicable i, en particular, els següents:
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 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva,
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el
Codi Penal vigent en cada moment.
- El licitadors i contractistes de l’ajuntament d’Argentona resten obligats al compliment del
Codi Ètic de l’Ajuntament d’Argentona de manera automàtica en prendre part en una
licitació o contractar amb l’Ajuntament. Els licitadors i els contractistes han d’adequar la
seva activitat en les seves relacions contractuals amb l’Ajuntament d’Argentona a les
següents regles:
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. Observar els principis, les normes i el cànons ètics propis de la seva activitat, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
. No realitzar accions que posin en risc l’iterés públic objecte del contracte.
. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en el processos de
contractació pública o durant l’execució del contracte.
. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
 Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
 No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l’adjudicació del contracte o en la seva continuïtat en interès propi o
de tercers.
 No oferir ni facilitar a càrrecs, empleats públics, o a persones que puguin
participar o influir en el procediment de contractació avantatges personals o
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b) Amb caràcter general els licitadors i els contractistes, en exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
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a) Els licitadors i els contractistes han d’adaptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de fomentar, proposar, promoure qualsevol o realitzar pràctica èticament
reprovable i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, estigui present o pugui afectar al procediment o la
relació contractual.
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materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades al seu entorn
familiar o a favor de tercers, amb la voluntat d’incidir en un procediment
contractual.
 No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
 Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se
de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir el efecte
d’impedir,

restringir

o

falsejar

la

competència,

com

per

exemple

els

comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes ,etc). Així mateix,
denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionades
amb la licitació o el contracte dels que tingués coneixement.
 No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per tal
d’obtenir, directa o indirectament, una avantatge o benefici de qualsevol tipus en
interès propi o de tercers.
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la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
 Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i
els contractes del sector públic imposin als adjudicataris en relació amb
l’Administració o administracions de referència, sense perjudici del compliment
de les obligacions de transparència que els corresponguin de forma directa per
previsió legal.
 Denunciar els actes dels que tinguin coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
- El contractista està obligat a executar el contracte amb subjecció al que estableixin les
presents clàusules, els plecs de prescripcions tècniques, d’acord amb les instruccions que
per a la seva interpretació doni al contractista l’òrgan de contractació i d’acord amb la
normativa vigent d’aplicació, i el projecte d’obres aprovat.
- El contractista queda obligat al compliment dels terminis d’execució dels treballs, fixats per
l’Ajuntament.
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al seguiment i/o avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant
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 Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per
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- Si en arribar en qualsevol termini el contractista incorregués en demora, per causes que li
siguin imputables, l’Ajuntament podrà optar indistintament, en la forma i condicions que
estableix l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel que s’aprova el text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, per la resolució del contracte en pèrdua de la garantia
dipositada o per la imposició de les penalitats equivalents a 0,20 € per cada 1000 € del preu
del contracte.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 % del preu del
contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la resolució del mateix o
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
L’Administració tindrà la mateixa facultat que es refereix l’apartat anterior respecte a
l’incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan s’hagués previst en el
plec de clàusules administratives particulars o quan la demora en el compliment d’aquells
faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total.
Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en compte de
pagament total o parcial, s’hagin de fer efectius al contractista o de la garantia quant els
esmentats pagaments s’hagin de demorar més d’1 mes.
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- L’adjudicatari no podrà divulgar en forma parcial, directa, indirecta o extractada els serveis
prestats.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l’execució del contracte.
- Amb independència del previst anteriorment, el contractista respondrà dels danys i
perjudicis que durant l’execució del contracte es causin tant a l’administració com a tercers,
per defectes o insuficiències tècniques o per els errors materials, omissions i infraccions de
preceptes legals o reglamentaris en que el mateix hagi incorregut, imputables a aquell, la
responsabilitat serà declarada per l’Ajuntament de conformitat amb el que es preveu a la Llei
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en matèria de responsabilitat patrimonial.
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- El contractista queda obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació
laboral, social, de seguretat i higiene en el treball i de prevenció de riscos laborals.
L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista no comportarà cap mena de
responsabilitat per l’Ajuntament.
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En cas de compliment defectuós de les prestacions objecte del contracte o de les condicions
d’execució s’aplicaran les mateixes penalitats previstes anteriorment.
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En cas que l’adjudicatari no satisfaci la quantitat indicada per l’Ajuntament en concepte
d’indemnització en el termini de 10 dies, l’esmentat import serà retingut de la factura
mensual corresponent.
- Exercir ell mateix el contracte, amb prohibició de cedir-lo, arrendar-lo o traspassar-lo o
subcontractar prestacions accessòries, llevat d’autorització explícita de l’Ajuntament
d’Argentona.
- Presentar a l’Ajuntament d’Argentona tota la documentació que li sigui requerida relativa a
la prestació del servei..
- L’Ajuntament d’Argentona podrà demanar al contractista, en qualsevol moment, la
documentació que cregui convenient per comprovar la plena legalitat de l’empresa en l’ordre
fiscal, laboral, administratiu i en els terminis que l’Ajuntament d’Argentona estimi
convenients.
- L’adjudicatari mensualment presentarà amb la facturació els TC2 de tot el personal adscrit
al servei i semestralment els certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
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- Subscriure la pòlissa de responsabilitat civil prevista a la clàusula 2.16 dels plecs de
clàusules administratives particulars.
- El personal de l’empresa adjudicatària en cap supòsit podrà considerar-se amb relació
laboral, contractual, funcionarial o de qualsevol altra naturalesa amb l’Ajuntament
d’Argentona, ja que la relació s’estableix únicament entre l’Ajuntament i l’adjudicatari.
Aquesta circumstància serà comunicada al personal de l’adjudicatari, fent constar en els
contractes de personal que l’adjudicatari realitzi, amb posterioritat a l’adjudicació dels
serveis, expressament aquesta circumstància, així com que al finalitzar el contracte entre
l’adjudicatari i l’Ajuntament no es produirà cap traspàs de personal.
Novè.- Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
- Dirigir l’execució de l’obra amb criteris ambientals de sostenibilitat, mitització de l’impacte
ambiental puntual en el moment de l’execució i durant la vida de la instal·lació.
Desè.- Les infraccions comeses pel contractista en el compliment del contracte seran les
previstes a la clàusula 2.6 del plec de clàusules administratives particulars.
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- L’execució del contracte es fa a risc i ventura del contractista.
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- L’adjudicatari presentarà anualment el rebut acreditatiu del pagament de l’assegurança de
responsabilitat civil.

Signatura 1 de 2
Eudald Calvo
Català

Signatura 2 de 2
31/07/2018

Alcalde

Miriam Tenas i
Camps

31/07/2018

Secretària

Les sancions i la imposició de sancions seran els previstos a la clàusula 2.6 del plec de
clàusules administratives particulars.
Onzè.- El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar
des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
Abans de la formalització l’adjudicatari acreditarà tenir contractada l’assegurança de
responsabilitat civil per riscos derivats de l’execució del contracte, amb un import no inferior
a 600.000 € per sinistre i 150.000 € per víctima.
Dotzè.- Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 313
concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, les següents:
-
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Catorzè.- Els drets i obligacions del contractista, derivats del contracte, no poden ser cedits a
tercers, ja que les qualitats tècniques de l’adjudicatari seran raó determinant de l’adjudicació
del contracte.
L’adjudicatari no pot subcontractar, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació.
Quinzè.- Autoritzar i disposar les despeses derivades del present contracte per a l’exercici
2018 en base a l’aplicació pressupostària 43016560900 del vigent pressupost de l’Ajuntament
d’Argentona.
Setzè.- Publicar l’adjudicació en el perfil del contractant.
Dissetè.- El responsable del contracte serà l’Enginyer Municipal o el qui designi l’òrgan de
contractació.
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Tretzè.- Els efectes de la resolució del contracte seran els previstos en els articles 213 i 311
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.
L’incompliment de les condicions especials d’execució.

Signatura 1 de 2
Eudald Calvo
Català

Signatura 2 de 2
31/07/2018

Alcalde

Miriam Tenas i
Camps

31/07/2018

Secretària

Divuitè.- Notificar la present resolució als interessats i comunicar-la als Serveis d’Intervenció
i Tresoreria als efectes oportuns.
Ho mana i signa, l’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català
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Signatura de la secretària (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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