Joan Manuel Abelló, secretari del Consell Comarcal del Baix Camp,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp, degudament reunida en
la sessió ordinària de 6 de febrer de 2018, amb l’assistència de tots els seus
membres a excepció del senyor Josep Llebaria Nolla va adoptar, per unanimitat de
vots dels membres assistents, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
“5.

Aprovació de l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de
retirada, dipòsit, custòdia i, si s’escau, desballestament de vehicles
abandonats i fora d’ús.

Inici del procediment
En data 21 de novembre de 2017, la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix
Camp, per unanimitat, va aprovar l’inici del procediment per a la contractació del servei
de retirada, dipòsit, custòdia i, si s’escau, desballestament de vehicles abandonats i
fora d’ús.
Publicitat
En data 7 de desembre de 2017 es va publicar al perfil del contractant del Consell
Comarcal del Baix Camp, l’anunci de licitació on s’informava de les característiques de
la licitació i es fixava com a data límit per a la presentació d’ofertes el dia 12 de gener
de 2018 a les 14.30 hores i data d’obertura de pliques el dia 1 de febrer a les 11.00
hores a la seu del Consell Comarcal del Baix Camp, C. Doctor Ferran número 8,
43202, Reus.
Proposta
En data 12 de gener de 2018 es va donar registre d’entrada a la sol·licitud de
presentació d’oferta per part de l’empresa FRAGNOR, S.L., essent aquesta l’única
oferta rebuda dins del termini establert.
En data 1 de febrer a les 11.00 es va procedir a l’obertura del sobre corresponent a la
proposta econòmica de l’empresa Fragnor, S.L.
Criteris
1. La valoració de l’oferta presentada per l’empresa admesa, tenint en compte els
criteris establerts en els plecs són els següents:
a) Preu del servei
- Retirada del vehicle: 65€ (IVA no inclòs) 5 punts
- Custòdia per dia: 6€ (IVA no inclòs) 5 punts
- Incentiu econòmic al CCBC per vehicle desballestat: 110€ (IVA no inclòs) 10 punts
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b) Qualitat del servei:
- Termini de recollida procediment ordinari: 24 hores 1punt
- Termini de retirada urgent: 24 hores 1punt
- Instal·lacions cobertes i capacitat per emmagatzemar vehicles: Si 1punt
- Possibilitat de retirada amb grues especials: Si 1punt
Un cop analitzada l’oferta admesa, d’acord amb els criteris de valoració establerts en
el plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació i al no
ser considerada com a anormal o desproporcionada, segons el que estableix l’article
152 del TRLCSP, es proposa la seva adjudicació a favor de la única empresa
licitadora.
De conformitat amb tot allò que s’acaba d’exposar la Junta de Govern adopta, per
unanimitat de vots dels membres assistents, els següents acords:
1. APROVAR la proposta d’adjudicació del contracte del servei de retirada, dipòsit,
custòdia i, si s’escau, desballestament de vehicles abandonats i fora d’ús a l’empresa
FRAGNOR, S.L. amb NIF B48435994 i domicili a efectes de notificacions a Av.
Barcelona 109, planta 5, Sant Joan Despí, 08970 Barcelona. Es faculta a la
Presidència per subscriure aquest contracte, una vegada presentada la documentació
pertinent per part de l’empresa proposada per a l’adjudicació.
2. NOTIFICAR la proposta d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, atès que ha estat
l’única empresa licitadora.
3. REQUERIR a l’empresa adjudicatària per tal de que en el termini màxim de deu dies
hàbils, a comptar del dia següent a la recepció del requeriment, constitueixi la garantia
definitiva tal com es detalla en els plecs de clàusules particulars.
4. PUBLICAR l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant
del Consell comarcal del Baix Camp, de conformitat amb l’article 53 del TRLCSP.”

I, perquè així consti i als efectes procedents, expedeixo aquest certificat d'ordre i amb
el vistiplau del gerent, de conformitat amb allò que disposa l'article 203 i següents del
Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb l'advertiment
que l'esborrany de l'acta que conté aquest acord se sotmetrà a aprovació en la
propera sessió que es convoqui.

El secretari
Joan Manuel Abelló

Vist i plau
El gerent
Joan Emili Llauradó Grau

Signat digitalment per:
CPISR-1 Joan Manuel Abelló
Data i hora: 14/02/2018
08:15:46
Dr. Ferran, 8 · 43202 Reus
Tel. 977 327 155 · Fax 977 321 773
ccbaixcamp@baixcamp.cat
www.baixcamp.cat

Signat digitalment per: TCAT P Joan
Emili Llauradó Grau - DNI 39855449Z
Data i hora: 14/02/2018 09:43:04

