Òrgan: Junta De Govern
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 29 de setembre de 2021
Expedient núm. X2021001218 - X2021001218
Per Unanimitat
Aprovat Per 4 Vots A Favor (Jordi Picornell Mach, Miriam Lanero Carrillo, Rafael
Medinilla Martinez, Sonia Martinez Juli)
ACORD
Títol:
GL Proposta relativa al contracte de subministrament d'un semiremolc amb plataforma
articulada elèctrica per al servei de brigada municipal de la Jonquera. Adjudicació.
Text:
Exp. X2021001218
SG/JMS/mlla

Antecedents.Per acord de Junta de Govern Local de 2 de setembre de 2021 s’aprovà, de
conformitat amb l’article 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, l’expedient de contractació administrativa del subministrament d’un
semiremolc amb plataforma articulada elèctrica per al servei de brigada municipal
de la Jonquera.
Així mateix, s’aprovà el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques, reguladors de la contractació esmentada, i s’obrí un termini de
recepció de proposicions de deu (10) dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la
publicació de la licitació al perfil del contractant de la corporació.
L'expedient s'ha tramitat, per raó de la quantia, per procediment obert simplificat
sumari. Es va donar publicitat de l'expedient al perfil del contractant de la corporació
en data 3 de setembre de 2021.
Finalitzat el termini de presentació de propostes concedit a l'efecte al perfil del
contractant, s'ha presentat una sola oferta per part de la següent empresa:


Grau Maquinària i Servei Integral SA

D’acord amb la clàusula 11a del PCAP, en data 22 de setembre d’enguany s’ha
procedit, per part de la unitat tècnica corresponent, a través de la plataforma de
contractació pública electrònica, a l’obertura de la proposició presentada mitjançant
sobre digital.
Analitzada l’oferta, la proposta econòmica és la següent:
EMPRESA
Grau Maquinària i Servei Integral SA

OFERTA
26.540,00 €
€

A continuació, a la vista de la proposta econòmica presentada per l’empresa licitadora,
es procedeix a comprovar l’existència o no de baixa anormal o desproporcionada.
Per tal d'apreciar els valors anormals o desproporcionats pel que fa al criteri del preu
ofert s’han aplicat els criteris previstos en l'article 85.1 del RLCAP, per concórrer un sol
licitador.
No s’exclou l’empresa presentada a la licitació per no trobar-se en presumpció de
valors anormals o desproporcionats i es procedeix a puntuar l’oferta presentada
d’acord amb els criteris d’adjudicació, essent el resultat el següent:
Exp. X2021001218
EMPRESA/CIF
Gra u Ma quinària i s ervei integral SA
A58486739

OFERTA ECONÒMICA
OFERTA
26.540,00 €

MILLORA TERMINI
LLIURAMENT
(90 d. hàbils)

TOTAL

PUNTS
mà x. 20 punts .
PUNTS
(mà x. 80) Res ta proporcional (mà x. 20)
80,00

2 mes os i 15 di es

20

100,00

A la vista de la citada valoració, de la documentació continguda al ROLECE de
l’empresa i de la plica presentada, en aplicació del previst a l’article 159.6 LCSP, es
pot procedir a l’adjudicació del contracte.
Es disposa del finançament necessari per fer front a les despeses derivades de
l’esmentat subministrament.
Per resolució d’alcaldia del dia 2 de juliol de 2019 es va acordar delegar a la Junta de
Govern Local la contractació d’obres, serveis i subministres, contractes de concessió
d’obres, contractes de concessió de serveis i contractes administratius especials quan
el seu valor estimat sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost, així
com l’aprovació dels plecs de clàusules administratives generals. (Disposició
Addicional 2a. 1 de la llei 9/2017, de 8 de novembre)
Fonaments de dret.-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP).
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
- Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector Públic.
Per tot això, per la present es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents
ACORDS:

Primer.- Adjudicar el contracte de subministrament d'un semiremolc amb plataforma
articulada elèctrica per al servei de brigada municipal de la Jonquera a l’empesa
“Grau Maquinària i servei integral SA” (A58486739) per un import total de 26.540 €
IVA exclòs, d’acord amb el detall següent:
CONCEPTE
Semiremolc amb plataforma articulada elèctrica
de 12m i capacitat per a 2 persones
Micro-central electro-hidràulica
Transport i explicació
Total

Import IVA exclòs
23.500,00 €

Import IVA inclòs
28.435,00 €

2.695,00 €
345,00 €
26.540,00 €

3.260,95 €
417,45 €
32.113,40 €

D’acord amb la proposta de l’adjudicatari, es fixa un termini de lliurament de 2 mesos i
15 dies.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a les obres amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 1-920-62315.
Tercer.- La formalització s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació
per part del proposat adjudicatari, que haurà de tenir lloc dins el termini de 5 dies
hàbils, a comptar des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Notificar els presents acords a la mercantil interessada, així com comunicar-los
a l’àrea de serveis econòmics municipals, als efectes oportuns.
Cinquè.- Publicar la present contractació al perfil del contractant municipal i
comunicar-ho al Registre Públic de Contractes en els termes previstos legalment.
Sisè.- Autoritzar l’alcaldia-presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calguin
per a l'execució dels presents acords.
No obstant això, la Junta de Govern Local decidirà el que estimi oportú.
Narcís Quintana Martínez, regidor de govern local
Signat electrònicament,

