DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
Olot, la Garrotxa, a data de la signatura electrònica
Antecedents
El Consell de Presidència en la sessió duta a terme el dia 22 de setembre de 2021, va aprovar
l’expedient de contractació administrativa mixt del subministrament i muntatge (amb la modallitat
d’arrendament financer) i del servei de manteniment d’un sistema de lectors de matricules a set
municipis de la comarca de la Garrotxa, mitjançant procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada., per un valor estimat de 266.279,76 euros.
Una vegada esgotat el termini de presentació d’ofertes, que finalitzava el dia 23 d’octubre de 2021 a les
23:59h, es van presentar a la licitació les següents ofertes:


ALPHANET SECURITY SYSTEMS ,S.L amb NIF B652654151 i domicili al carrer Pablo Iglesias,
54, codi postal 08302 de Mataró (Barcelona) (Registre d’entrada E2021007934 de 21/10/2021).



UTE SUITS UBERCROS LA GARROTXA, amb NIF B87916383 i domicili al carrer Albacete, 3,
edificio Mizar, 1a planta, codi postal 28027 de Madrid (Madrid) (Registre d’entrada E2021007963
de 22/10/2021).



APLICACIONES ELECTRICAS ENE, S.A, amb NIF A08668022 i domicili al carrer Nou Barris, 15,
codi postal 08042 de Barcelona (Barcelona) (Registre d’entrada E2021007967 de 23/10/2021).



SOM CONTROL I SEGURETAT, S.L, amb NIF B67318311 i domicili al carrer Mas Pujol, 36B,
codi postal 08520 de Les Franqueses del Vallès (Barcelona) (Registre d’entrada E2021007968
de 23/10/2021).



COVERT INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS, S.A, amb NIF B85964054 i domicili a l’avinguda
de la Riera, 11, nau 5, codi postal 08960 de Sant Just Desvern (Barcelona) (Registre d’entrada
E2021007969 de 23/10/2021).



ECO ALFA TELECOM S.L., amb NIF B61011995 i domicili al carrer Pallars, 385, codi postal
08019 de Barcelona (Barcelona) (Registre d’entrada E2021007971 de 23/10/2021).

En data 22 de novembre de 2021, els tècnics responsables del contracte emeten informe de
valoració de les ofertes presentades en la licitació, que conclou que cal requerir a la UTE SUITS
UBERCROS LA GARROTXA, l’acreditació del compliment del requisit de capacitat, fixat en el
PCAP, on tots els membres de la UTE estiguin inscrits com a empreses de seguretat,
requeriment que és enviat el mateix dia i contestat el 26 de novembre de 2021.
Es trasllada aquesta informació a l’enginyer tècnic industrial Josep Maria Vallvé i Guionnet,
enginyer redactor del projecte i que assessora als tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa en
la licitació i execució d’aquest contracte.
En data 14 de gener de 2022 el Sr. Josep Maria Vallvé i Guionnet emet un informe amb les
següents conclusions:


El subjecte Jurídic és la UTE no son las empreses individuals
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La llei diu que la “empresa” ha d’estar registrada com empresa de seguretat
Com es diu amb la sentència que vaig adjuntar el tema NO es la suma de capacitats tècniques i
econòmiques que es normal amb las UTE sinó la Normativa
SUITS es la empresa que dona el suport i funcions tecnològiques es dir enginyeria , posta en
marxa i part del manteniment es impossible separar funcions, suposo que la tecnologia que
proposen es de la italiana Tattile, es dir no son fabricants
Adjunto sentencia del departament de interior amb un cas similar on per aconseguir la part
normativa es subcontractaven las feines (Interior es que ens te que rebre las nostres
instal·lacions)
Queda clar que per normativa la empresa adjudicatària ha de ser empresa de seguretat
La capacitat Normativa no se adquireix, per UTE ni per subcontractació
La resta de licitadors són empreses de seguretat ja que saben que és normatiu
Excloure a la UTE SUITS UBERCROS LA GARROTXA, ja que NO compleix els requeriments
Normatius respecte a empreses instal·ladores i mantenidores de sistemes de seguretat
Proposar a l’empresa que ha quedat en la següent posició, que és COVERT INTELLIGENT
SECURITY SYSTEMS, S.A com adjudicatària i requerir que faci arribar la proposta tècnica, i les
característiques dels diferents elements proposats a la seva oferta

Conclusions
Per els motius argumentats en aquest informe, s’exclou a l’empresa UTE SUITS UBERCROS LA
GARROTXA.”
En data 11 de febrer de 2022, i vist Vist l’anterior informe, el Sr Josep Martín Jutglà, com a tècnic
responsable del contracte, emet un nou informe que es transcriu seguidament:
“Vista la justificació presentada per la UTE SUITS UBERCROS LA GARROTXA i l’informe
d’assessorament emès pel redactor del projecte, es considera que la UTE SUITS UBERCROS LA
GARROTXA no compleix els requeriments normatius respecte a empreses instal·ladores i mantenidores
de sistemes de seguretat i, per tant, es considera que se l’ha d’excloure de la licitació.
Per al cas que la mesa acordi aquesta exclusió, es tornen a valorar les ofertes, excloent aquest licitador,
quedant la puntuació de la següent manera:
-

Oferta econòmica:
Empresa
ALPHANET SECURITY SYSTEMS ,S.L
APLICACIONES ELECTRICAS ENE, S.A
SOM CONTROL I SEGURETAT, S.L,
COVERT INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS, S.A
ECO ALFA TELECOM S.L.,

129.811,38
144.214,65
132.989,00
126.018,88
199.709,10

millor oferta
mitjana ofertes

126.018,88
122.123,84

Punts
38,29
31,80
36,86
40,00
6,79
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Baixa %
41,50
35,01
40,07
43,21
10,00

28,30

Mitjana aritmetica OE
Mitjana aritmetica OE-10%
Mitjana aritmetica OE+10%

146.548,60
131.893,74
161.203,46

33,96
43,96

Cap empresa en troba en el supòsit d’oferta anormalment baixa.
-

Taula resum:

Amb la resta de puntuació de les ofertes tenim:
Empresa
ALPHANET SECURITY SYSTEMS ,S.L
APLICACIONES ELECTRICAS ENE, S.A
SOM CONTROL I SEGURETAT, S.L,
COVERT INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS, S.A
ECO ALFA TELECOM S.L.,

Oferta
38,29
31,80
36,86
40,00
6,79

Millora
46
46
46
46
46

Carcasses
14
14
14
14
14

Total
98,29
91,80
96,86
100,00
66,79

Pel que es proposa adjudicar aquesta licitació a l’empresa que ha obtingut la millor puntuació:
COVERT INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS, S.A
Que a part de la justificació documental administrativa, haurà de fer arribar la proposta tècnica i les
característiques dels diferents elements proposats a la seva oferta.”
Un cop rebut l’informe tècnic de valoració, la mesa de contractació el recull a l’acta i classifica les ofertes
per odre decreixent. Així, la posició en la qual han quedat les empreses és:
Posició
Empresa
Total puntuació
1
COVERT INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS, S.A
100,00
2
ALPHANET SECURITY SYSTEMS ,S.L
98,29
3
SOM CONTROL I SEGURETAT, S.L
96,86
4
APLICACIONES ELECTRICAS ENE, S.A
91,80
5
ECO ALFA TELECOM S.L.
66,79
Tot seguit, la mesa de contractació proposa l'adjudicació del contracte, per haver estat la proposta
econòmicament més avantatjosa per la corporació a COVERT INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS,
S.AEn data 16 de febrer de 2022, es requereix a COVERT INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS, S.A. com
a primera classificada, per tal que aporti la documentació necessària per tal de procedir a l’adjudicació
del contracte, requeriment que és contestat dins el termini conferit.
En data 7 de març de 2022, es requereix de nou a COVERT INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS, S.A.
per tal que aporti la documentació necessària per acreditar alguns aspectes relacionats amb la solvència
econòmica i financera, així com de la proposta tècnica que es proposa implementar.
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En data 17 de març de 2022, el tècnic responsable del contracte emet informe de valoració de la
documentació presentada per COVERT INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS, S.A., que conclou el que
es transcriu a continuació:
“En data 16 de febrer de 2022, es va requerir la documentació prèvia a l’adjudicació del contracte mitxe
del subministrament i muntatge (amb la modallitat d’arrendament financer) i del servei de manteniment
d’un sistema de lectors de matricules a set municipis de la comarca de la Garrotxa a l’empresa COVERT
INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS, S.A, com a licitadora que va presentar l’oferta econòmicament
més avantatjosa per ser adjudicatària.
Examinada la documentació aportada en data 1 de març de 2022 (Registre d’entrada E2022001384) per
l’esmentada empresa, el 7 de març de 2022 se’ls requereix de nou per tal de donar compliment a la
documentació acreditativa exigida a la clàusula 8.2 del PCAP, així com la proposta tècnica dels aparells
que es proposen instal·lar, requeriment que és contestat el 9 de març de 2022.
Comprovada la documentació exigida als plecs que han regit la licitació i l’aportada per COVERT
INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS, S.A, s’han detectat les següents discrepàncies:
Requeriment
Solvència tècnica i professional: acreditació dels serveis o
treballs efectuats mitjançant certificats expedits o visats
per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat
del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o,
mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de
l'empresari acompanyada dels documents que es troben
en el seu poder que acreditin la realització de la prestació;
si escau, aquests certificats seran comunicats directament
a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
Equip tècnic que es proposa instal·lar:








Marca i model de la càmera de lectura.
Marca i model de la càmera d’entorn.
Característiques dels alimentadors de bateries i
durada estimada.
Característiques dels alimentadors de bateries i
durada estimada en els sistemes d'alimentació
solar (placa solar, suport i regulador).
Motor de OCR instal·lat.
Tipus d’armari i mides.
Confirmar que les càmeres (carcasses) i armaris
falsos proposats són iguals que els reals.

Documentació aportada
S’aporten una acta de conformitat i un informe sobre
diferents treballs realitzats, els imports dels quals NO
arriben al mínim exigit al PCAP (mínim 38.500€, IVA
exclòs, en un any).
Als certificats aportats no queden clars els anys
d'execució dels contractes i per tant quin import s'ha
d'imputar a cada any.

Aporta una memòria tècnica on detalla el sistema,
l’arquitectura i els circuits que tindrà la informació a
tractar i que proposa instal·lar, així com les
característiques(marca/model/prestacions)
dels
diferents elements (càmera ALPR, càmera d’entorns,
sistema de càrrega de bateries tant de suport com la
solar i els elements falsos..).
El sistema de transmissió de dades NO s’ajusta a les
especificacions del plec. Les càmeres han d’enviar
directament la informació a Mossos, sense cap
servidor intermedi. La càmera ha de poder guardar 15
minuts d’imatges per minimitzar els efectes de la
fallada comunicacions, però sense enviar-ho al cloud.

La resta de documentació i requisits exigits s’han acreditat suficientment, però atès que no es compleix
amb la totalitat de requisits fixats al PCAP i al Plec de prescripcions tècniques, es proposa a la mesa de
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contractació que rebutgi l’oferta de COVERT INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS, S.A. i proposi
l’adjudicació del contracte a l’empresa situada en la següent posició.”
En data 18 de març de 2022, la mesa de contractació es reuneix per valora la documentació sol·licitada
a COVERT INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS, S.A. i, de conformitat amb l’informe tècnic emès,
acorda rebutjar l’oferta presentada per l’esmentada empresa i es requereix a la licitadora situada en la
posició següent.
En data 22 de març de 2022, es requereix a ALPHANET SECURITY SYSTEMS ,S.L, com a segona
classificada, per tal que aporti la documentació necessària per tal de procedir a l’adjudicació del
contracte, requeriment que és contestat de manera correcta dins el termini conferit.
La interventora del Consell Comarcal ha emès informe en virtut del qual s’acredita que a l’aplicació
pressupostària 2022 10 133 21300” Implementació i manteniment lectors de matricules, hi ha prevista
consignació suficient per fer front a la despesa.
Considerant que la competència del President per aprovar les adjudicacions ha estat delegada al
Consell de Presidència per decret de 17 de juliol de 2019; que la propera sessió de Consell de
Presidència no es preveu fins el proper 4 de maig de 2022 i per tal de complir amb el que preveu la
clàusula 18 del PCAP, es proposa avocar la competència per aquest acte donant compte d’aquesta
resolució a la propera sessió de Consell de Presidència que es dugui a terme.
Fonaments de dret
Articles 159 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Clàusula 18 del PCAP.
Acord de delegació de competències del President al Consell de Presidència de 17 de juliol de 2019.
Per tot l’anterior,
Decreto:
1. Avocar la competència per aquest acte.
2. Aprovar i declarar vàlida la licitació.
3. Rebutjar del procés d’adjudicació l’oferta presentada per l’empresa COVERT INTELLIGENT
SECURITY SYSTEMS, S.A., per no donar compliment als requisits tècnics exigits als plecs i de
conformitat amb l’informe tècnic emès pel responsable del contracte transcrit en els antecedents
d’aquesta resolució.
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4. Procedir al retorn de l’aval de 6.300,00 euros dipositat en el seu dia per COVERT INTELLIGENT
SECURITY SYSTEMS, S.A.
5. Adjudicar el contracte, per haver estat la proposta més avantatjosa a ALPHANET SECURITY
SYSTEMS ,S.L, amb NIF B652654151.
El preu d’adjudicació s’estableix en 157.071,76 euros IVA inclòs, que es desglossen en
129.811,38 euros de base imposable i 27.260,38 euros d’IVA calculat al 21%.
Millora per ampliació del termini d’operativitat i manteniment dels equips: 4 trimestres.



Millora per subministrament i muntatge de punt de lectura fals: 7 punts de lectura.

6. Disposar la despesa a càrrec a l’aplicació pressupostària 2022 10 133 21300” Implementació i
manteniment lectors de matricules.
7. Requerir a l’empresa adjudicatària del contracte per tal que, transcorregut el termini de 15 dies hàbils
comptats des de l’endemà de la notificació d’aquests acords als diferents licitadors i la seva
publicació al perfil del contractant formalitzi el corresponent contracte administratiu, sempre en cas
que durant aquest termini no es presenti recurs contra aquests acords que en comporti la suspensió.
8. Donar compte d’aquest decret a la propera sessió del Consell de Presidència.
Publicitat
1. Publicar aquests acords al Perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes.
Comunicació

1. Notificar aquests acords als licitadors.
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