ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ EN RELACIÓ A LES AL.LEGACIONS
PRESENTADES AL PROCEDIMENT DE LICITACIO MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT I DE PROPOSICIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE A
L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 5/2021
Data: 9 de juny de 2021
Horari: de les 12:00 hores fins a les 12:30 hores
Lloc: sala de juntes de la casa consistorial
Contracte: Contracte mixt de subministrament i instal.lació de mesures per a la millora
de l’eficiència energètica a diferents indrets del municipi de Torrelles de Foix: Camp de
Futbol municipal i Urbanització Can Coral
ASSISTENTS
Lidia Doblas Que, presidenta de la mesa, segons Decret d’alcaldia núm. 153/2021 de
data 8 de juny de 2021, de delegació de l’alcaldia.
Irene Bolet Jiménez, vocal
NO ASSISTENTS
Montserrat Junqué Vázquez, vocal
Actua com a secretària de la mesa de contractació, la senyora Montserrat Artigas
Estalella
LICITADORS ASSISTENTS
Sr. Federico Ortiz Martínez, amb DNI 46667335J, de l’empresa CITLED SLU
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la sala de juntes de la casa consistorial, es reuneix la mesa de contractació per fer la
lectura de l’informe sobre les proposicions presentades en el procediment obert
simplificat per a l’adjudicació dels treballs per a la millora de l’eficiència energètica a
diferents indrets del municipi de Torrelles de Foix: Camp de Futbol Municipal i
urbanització Can Coral, a la vista de les al·legacions formulades per Francisco Tarongi
Arteu, en la seva qualitat de representant de la mercantil Ingenieria y Servicios de
Eficiencia Energetica, S.L., en data de 7 de juny de 2021. Constatada l’assistència del
quòrum suficient la Mesa avalua les al·legacions presentades en el següent sentit:
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En data de 4 de juny de 2021 la mercantil Ingenieria y Servicios de Eficiencia
Energetica, S.L., va formular escrit d’al·legacions a l’Acta de la Mesa de Contractació
Contracte mixt de subministrament i instal.lació de mesures per a la millora de
l’eficiència energètica a diferents indrets del municipi de Torrelles de Foix: Camp de
Futbol municipal i Urbanització Can Coral, aquest escrit no contenia les al·legacions
concretes que es formulaven, i així en aquesta data se’ls va requerir per tal de que
fessin arribar el cos de les al·legacions per la seva avaluació.
En data de 7 de juny de 2021 la mercantil referida formula l’escrit en base a les
següents al·legacions:
-

No s’indica en els plecs que el paràmetre setmanes senceres s’ha d’indicar
sense decimals.
En el punt dels plecs de termini d’execució s’inclou el terme mesos i dies.
En el cas de la seva oferta s’hauria d’haver arrodonit el termini proposat de
6,76 setmanes a 7 setmanes.

A la vista de les anteriors al·legacions cal dir:
En primer lloc val a dir, amb caràcter general, que l’acta de la mesa de contractació és
un acte tràmit no susceptible de recurs, sense perjudici que l’oposició a aquests actes
pugui al·legar-se pels interessats contra la resolució que posa fi al procediment, en el
seu cas l’adjudicació.
Així cal tenir en compte que el contingut dels plecs era conegut per l’empresa ofertant i
per tant coneixia l’abast dels mateixos i es va presentar a la licitació sense impugnarlos prèviament. Cal recordar que, d’acord amb la jurisprudència dels tribunals i amb
una consolidada doctrina dels òrgans de resolució de recursos contractuals, d’acord
amb els principis de bona fe i seguretat jurídica, el contingut dels plecs que regeixen la
contractació, un cop acceptats i consentits, és a dir, quan han esdevinguts ferms, són
la llei del contracte i resulten vinculats per les parts, sense que pugui impugnar-se el
seu contingut amb posterioritat.
Així el plec de clàusules estableix que la reducció del termini d’execució es formularà
per setmanes senceres, i qualsevol altre interpretació, respecte a valorar terminis que
no correspongui a setmanes senceres no s’ajusta al contingut dels plecs. Així mateix,
l’arrodoniment proposat escapa a la voluntat dels plecs.
D’altre banda s’introdueix un element que segurament es deu a una confusió, ja que el
la clàusula 1.5 , es refereix al termini per la formalització de l’acta de comprovació del
replanteig des de la formalització del contracte , per tant es un termini preclusiu, i no
indica ni te res a veure amb la valoració dels criteris d’adjudicació, sinó que és el
termini per la formalització de l’acta de comprovació del replanteig, per tant, en cap cas
es pot utilitzar aquest termini de forma anàloga al que marquen els criteris
d’adjudicació.
Queda clar que la millora del termini d'execució, havia de ser subscrita d'acord amb el
model que consta com a Annex VI del Plec.
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Tots els ítems que han estat valorats responen al que prèviament s’havia indicat que
seria objecte de valoració en el PCAP, per tant la valoració efectuada té cabuda dins
de les possibilitats que preveuen els plecs i la redacció dels criteris d’adjudicació
admesos per totes les parts.
D’altra banda, s‘ha de portar a col·lació que en data de 2 de juny de 2021 la mercantil
SECE va remetre un correu electrònic a l’ajuntament en el que manifestava la seva
disconformitat amb la valoració efectuada en els informes tècnics.
En aquesta mateixa data i mitjançant notificació electrònica se’ls va requerir per tal de
que la formalització de les seves discrepàncies es fes mitjançant comunicació
electrònica ja que el correu electrònic no es un mitja de notificació vàlid.
No obstant això no s’ha efectuat i per tant no existeix el registre de l’al·legació, sí que a
efectes de transparència la Mesa de contractació va sol·licitar informe tècnic el
contingut literal del mateix diu:
“
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER SECE SA EN
EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER A L'ADJUDICACIÓ DELS
TREBALLS PER A LA MILLORA DE LA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A
DIFERENTS INDRETS DEL MUNICIPI DE TORRELLES DE FOIX: CAMP DE
FUTBOL MUNICIPAL I URBANITZACIÓ CAN CORAL.
D’acord a les al·legacions presentades al procediment de licitació mitjançant
procediment obert simplificat per Fatine Essidiki Benabbou, en nom de la
societat SECE, SA, en la seva qualitat de treballadora de l’empresa en l’Àrea
Comercial i Desenvolupament de Negoci, sobre l’acte III que l’Ajuntament els hi
va fer arribar i on hi consten les diferents valoracions que aquests serveis
tècnics han realitzat sobre els criteris per a l’adjudicació del contracte.
D’acord a les taules presentades per la societat SECE SA amb les valoracions
dels diferents criteris i licitadors que ella considera com a correctes.
D’acord a la sol·licitud de l’Ajuntament de Torrelles de Foix per a que aquests
serveis tècnics realitzin un informe sobre aquestes al·legacions de SECE SA.
S’emet el present sobre les valoracions dels concursants i els criteris
establerts en referencia a aquestes al·legacions:
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Primer.- Fent un estudi als números presentats per SECE SA s’observa que
solament varien algunes de les puntuacions corresponents a les valoracions
sobre l’increment del període de garantia i sobre l’oferta econòmica.
Segon.- Per a fer la valoració sobre l’increment del període de garantia,
aquests serveis tècnics s’han recolzat en el que diu la clàusula 1.28 del Plec
de Condicions Administratives del procediment de referència i que diu que el
termini de garantia és d’un any a comptar des de la data en que sigui
formalitzada la recepció del contracte, per a la prestació corresponent a la
instal·lació per ésser considerada com a obra. Per altre banda, la clàusula
1.11 del nomenat Plec sobre els criteris d'adjudicació considera 10 anys com
el termini mitjançant el qual els licitadors obtindran la puntuació màxima. Per
tant, una vegada descomptats d’aquests 10 anys l’any de garantia obligatòria
establert en la clàusula 1.28, s’ha valorat amb la màxima puntuació als
licitadors que han ofert una ampliació de termini de 108 mesos en endavant.
Tercer.- Per a fer les valoracions sobre l’oferta econòmica, aquests serveis
tècnics s’han recolzat en el que diu la clàusula 1.11 del Plec de Condicions
Administratives sobre els criteris d'adjudicació i que diu que, en qualsevol cas,
es valorarà amb la màxima puntuació la proposta amb una baixa d’un 20%
sobre l’import de licitació. Així, si hi ha algú que ha fet una baixa superior, s’ha
valorat amb la mateixa puntuació que el que ha fet el 20% considerat en el
nomenat plec administratiu.
Per tot això, els que subscriuen aquest informe es ratifiquen en les seves
puntuacions, el que posem en el seu coneixement, sense perjudici d’altre
informe millor fonamentat, als efectes legals oportuns”.

A la vista de l’anterior la Mesa de contractació per unanimitat dels seus membres,
adopta el següent acord:
1r. Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte, tal i com es detalla:
- Lot 1: Actuació 1: Camp de Futbol Municipal, a l’empresa CITLED SLU, pel
preu de 29.405,38 euros IVA exclòs.
- Lot 2: Actuació 2: Urbanització Can Coral (1a. Fase), a l’empresa Ingeniería y
Servicios de Eficiencia Energética S.L., pel preu de 46.169,94 euros IVA
exclòs.
- Lot 3: Actuació 3: Urbanització Can Coral (2a. Fase) , a l’empresa Ingeniería y
Servicios de Eficiencia Energética S.L., pel preu de 42.658,92 euros IVA
exclòs.
2n. Fer públic aquest acord en el perfil del contractant per a coneixement general.
Seguidament, s’invita els assistents perquè exposin les reclamacions que considerin
oportunes. No se’n formula cap.
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La presidenta dona per finalitzada la reunió a les 12:30 hores de la data que encapçala
aquesta acta.

I sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com
a secretària, aquesta acta.

La secretària,

Vist i plau
La presidenta de la Mesa,

Montserrat Artigas Estalella

Lidia Doblas Que

Vocal,

Irene Bolet Jiménez
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