Joan Manuel Abelló, secretari del Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del
Baix Camp,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern del Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del Baix
Camp, degudament constituïda en la sessió ordinària de 15 d’octubre de 2018, amb
l’assistència de Sergi Ciurana Nicolau, Josep Casanova Ballester, Fran Morancho
López, Sergi Pedret Llauradó, Celia Ruiz Espejo, Josep Masdeu Isern, Antoni Marca
Ferrús, i, havent excusat la seva assistència el senyor Josep M. Tost Borràs, i va
aprovar, l'acord que es transcriu, literalment, a continuació:
“2.

Aprovació de l’adjudicació del contracte de subministrament d’un pont grua,
la seva instal·lació i posada en funcionament.
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Inici de l’expedient
El 26 de setembre de 2018 la Junta de Govern va aprovar l’inici de l’expedient de
contractació per al subministrament d’un nou pont grua.
L’expedient incorporava els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que
havien de regular aquest procés de selecció de contractista, la despesa màxima
pressupostada, la justificació de la necessitat i idoneïtat de l’actuació i la declaració
d’urgència de la tramitació del procediment.
Objecte del contracte
Constitueix l’objecte del present plec establir les condicions que regiran la contractació
per al subministrament d’un nou pont grua.
A banda del subministrament de l’equip, els treballs inclouen el desmuntatge de
l’anterior equip a substituir, el muntatge, adaptació i instal·lació del nou equip i els seus
elements auxiliars, així com la posada en funcionament del conjunt del nou pont grua,
verificant les millores de funcionament.
El destí del pont grua és a la Planta Mecanicobiològica de Tractament dels Residus del
Baix Camp, situada a Botarell.
Descripció de les actuacions a realitzar:
Per tal d’alimentar les línies de tractament i classificació automàtiques de la planta, es
proposa la substitució d’un polispast actual, que ja ha finalitzat la seva vida útil per un
altre de major capacitat que s’ajusti al règim de treball de la planta.
El polispast actual és M5, 3 classificacions per sota del que seria adequat tenint en
compte el règim de treball de la planta. Això provoca més avaries i parades
innecessàries en producció atès que està per sobre del seu límit de producció.

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE
RESIDUS MUNICIPALS AL BAIX CAMP
Dr. Ferran, 8 · 43202 Reus
Tel. 977 327 155 · Fax 977 321 773
ccbaixcamp@baixcamp.cat

Per tant es proposa la instal·lació d’un equip pont grua birrail de 10 tones i 6.5 m de
llum entre eixos de carrils i mecanismes M8, el corresponent desmuntatge de l’actual
pont grua i el muntatge i adaptació del punt de comandament existent. La nova
instal·lació haurà de reunir les característiques mínimes que figuren en el plec de
prescripcions tècniques i que, de forma genèrica són les següents:
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armaris de potència i maniobra al pont-grua. Protecció IP-55. Enllumenat a
l'armari.
Plataforma de manteniment en les dues bigues tipus TRAMEX, càrrega sobre
passarel·la 250 kg / m2
Refrigerador d'armari de 4000 W
Safates i graelles per al cablejat elèctric del pont
Sistema antibalanceig a través de la programació dels variadors de carro i pont
Sistema de pesatge cèl·lula cargol en politja de compensació error pesatge 3%
Enrotllador motoritzat per a alimentació de pop electrohidràulic 31,5 Kw +
senyal d'electrovàlvules i de seguretat.
Interruptor general de tall a l'armari del pont grua
Moviment d'elevació, carro i pont mitjançant variador
Interruptor general de tall a l'armari del pont grua.
Sistema antiencavalcament del cable i detector de cable fluix.
Sondes tèrmiques PTC en els motors d'elevació, direcció i translació.
Finals de carrera en tots els moviments (elevació, translació carro i pont), tall,
ràpida i lenta.
1 base d'endoll de 220 V per a enllumenat i / o manteniment situada al pont
grua amb una potència de 1.500 W
Comandament per ràdio per a manteniment amb carregador i bateria de
recanvi
Claxon
Llum vermella de marxa.
Avisador acústic + llum destellante.
Cadenes de suspensió del pop.

Nomenclatura
Segons el vocabulari comú de contractes públics (CPV) aquest contracte té les següents
codificacions: 42414500 Subministrament e instal·lació d’un pont grua
Pressupost màxim
219.678 euros més IVA.
Termini màxim de lliurement
168 dies naturals.
Termini mínim de garantia
1 any.
Convocatòria del procés de licitació
El dia 26 de setembre de 2018 es va publicar l’anunci de licitació al perfil de contractant,
poden participar totes les empreses capacitades i interessades en aquest procediment
obert de contractació.
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Termini de presentació d’ofertes
El dia 4 d’octubre de 2018 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes per poder
participar en aquest procediment obert de selecció de contractista.
Empresa licitadora
Dins el termini atorgat per a participar, la única empresa licitadora que ha presentat una
oferta, en format de sobre digital, és la següent:
1. Industrias Electromecánicas GH, SA
Aptat. 27 - B Salbatore
20200 Beasain (Gipuzkoa)
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Obertura de les pliques
El dia 8 d’octubre de 2018 va tenir lloc l’acte públic d’obertura de l’oferta presentada
mitjançant el sistema de licitació electrònica.
Criteris de selecció
Criteris avaluables de forma automàtica
Oferta econòmica del preu total de l’equip
Termini d’execució total
Ampliació de la garantia total fins màxim 24 mesos des d’entrega
Millor ubicació armaris de potència i maniobra en CCM (sala control)

Ponderació
75 %
10 %
5%
10%

Contingut de l’oferta
Empresa
IE. GH, SA

Preu
219.578 €

Termini lliurement
128 dies naturals

Termini garantia
2 anys

Ubicació armaris potència CCM
Inclou millora (12.000 €)

Informe tècnic
El dia 9 d’octubre de 2018 s’emet un informe tècnic que avalua l’oferta presentada. El
tècnic conclou que l’empresa reuneix els requisits de solvència i capacitat indicats als
plecs de condicions i presenta una oferta que s’ajusta a les prescripcions tècniques
exigides, obtenint una valoració de 100 punts d’acord amb les fórmules de càlcul
previstes a l’expedient, per la qual cosa informe favorablement l’adjudicació del
contracte al seu favor.
Proposta de resolució
De conformitat amb l’informe tècnic es va formular proposta de resolució a favor de la
única empresa licitadora i se li va requerir la presentació de la documentació
acreditativa de la solvència i capacitat que establia el plec de condicions. Una vegada
presentada i verificada aquesta documentació es proposa l’adjudicació del contracte a
favor de l’empresa Industrias Electromecánicas GH, SA, d’acord amb la seva oferta.
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Règim jurídic
Aquest contracte es regirà pel Plec de condicions administratives particulars i de
prescripcions tècniques, així com, per Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic; per el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic i pel
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment.
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De conformitat amb el que s’ha exposat la Junta de Govern adopta, per unanimitat de
vots dels membres assistents, els següents acords:
1. APROVAR l’adjudicació a favor de l’empresa Industrias Electromecánicas GH, SA del
contracte de subministrament del nou pont grua per a la Planta Mecanicobiològica de
Tractament dels Residus del Baix Camp. Dins les prestacions que constitueixen
l’objecte d’aquest contracte s’inclou també el desmuntatge de l’anterior pont grua a
substituir, així com la instal·lació, verificació i posada en funcionament del nou
equipament.
2. APROVAR la despesa derivada de l’adjudicació d’aquest contracte, per import de
219.578,00 € més IVA, amb càrrec a la partida 2018.04.178.63900 del pressupost de
despeses de 2018 (finançament de l’Agència de Residus de Catalunya, segons el
conveni d’interconnexió i millora de les Plantes, subscrit amb data 23 de novembre de
2010, i el seu annex de 14 de gener de 2015).
3. PUBLICAR l’anunci de l’acord d’adjudicació al perfil de contractant de la seu
electrònica del Consorci i sol·licitar la seva inscripció al Registre públic de contractes.
4. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària, per tal de formalitzar el
contracte i iniciar l’execució de les prestacions que constitueixen el seu objecte.”
I perquè així consti, als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat, d’ordre i amb el
vistiplau del director, de conformitat amb allò que disposen 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.

El secretari
Joan Manuel Abelló

Vist i plau
El director
Joan Emili Llauradó Grau
TCAT P Joan
Emili
Llauradó
Grau - DNI
39855449Z

Signat digitalment per:
CPISR-1 C Joan Manuel Abelló
Data i hora: 19/10/2018
11:48:16
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