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Manuel Ramal Mata, secretari interventor de l'Ajuntament de Vallromanes
CERTIFICO que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 18
d’octubre de 2016, adoptà l'acord següent, amb la salvetat i a reserva del text definitiu
que resulti de l'aprovació de l'acta corresponent, segons l'article 206 del Reglament
d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals aprovat per RD 256
Acord núm. 8 Proposta d’acord sobre l’adjudicació del contracte per al
subministrament i instal·lació de lluminàries tecnologia LED de les instal·lacions
d’enllumenat públic exterior de Vallromanes
Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2016 es va aprovar
l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte per al subministrament i
instal·lació de lluminàries tecnologia LED de les instal·lacions d’enllumenat públic
exterior de Vallromanes, amb un pressupost total de 321.577,00 euros, IVA exclòs.
L’Anunci de licitació corresponent es va publicar en el DOUE en data 23/01/2016, en
el BOE en data 25/01/2016, en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de
Vallromanes i en el BOP de Barcelona, en data 03/02/2016,

-

Muntatges elèctrics Teixidor SL
LED Quality Lux SL
Electricitat Boquet SL
Istem S.L.U
Innovación en Proyectos i Servicios Adaptados SL
Imesapi SA
Sece SA

Les set empreses han estat admeses al referit procediment, tal com es desprèn de
l’acta de la mesa de contractació de data 11 d’abril de 2016. La mesa de contractació
en sessió de data 21 d’abril de 2016 va obrir el sobre corresponent a la proposta
tècnica, sobre núm. C, i quina ponderació depèn d’un judici de valor.
La puntuació màxima del sobre C és de 40 punts. Aquesta puntuació es fonamenta en
l’informe tècnic E-45/2016 emès per l’enginyer municipal de data 29 de juny de 2016,
i que resta incorporat a l’expedient.
La puntuació del sobre C és la següent:
RESUM PONDERACIÓ
A
LICITADOR
SECE, SA
8,51
IMESAPI, SA
7,22
INNOVACIÓN EN PROYECTOS Y SERVICIOS ADAPTADOS, SL
6,18
ISTEM, SLU
5,83
ELECTRICITAT BOQUET, SL
10,00
LED QUALITY LUX, SL
6,14

B
4,69
4,82
5,47
4,39
4,81
1,23

C
5
5
10
5
5
5

D
4
1
3
2
4
1

E
5
2
3
3
4
4

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor http://vallromanes.sedelectronica.es

TOTAL
27,21
20,03
27,65
20,23
27,81
17,38
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Durant el termeni de presentació d’ofertes se’n van presentar set per part de les
empreses següents:

MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, SL

7,13

4,00

5

5

4

25,13

En data 12 de juliol la Mesa de Contractació va celebrar una sessió pública en la qual
es va donar a conèixer la puntuació del sobre C i es va procedir a l’obertura del sobre
B, on es contenia l’oferta econòmica presentada per les empreses segons el previst
en la clàusula 7 del PCAP.
En data 13 de juliol de 2016 l’enginyer municipal ha emès l’informe E-52/2016, de
valoració sobre la puntuació tècnica i la proposta econòmica
En data 19 de juliol de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar l’ordre de
classificació de les ofertes presentades.
El 29 de juliol de 2016 i RE 1705, l’empresa licitadora Electricitat Boquet, SL, va
presentar un recurs de reposició sobre la proposta d’acord de l’ordre de classificació
de les empreses en el procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte de
subministrament i instal·lació de lluminàries de tecnologia LED a l’enllumenat públic.
En data 21 de setembre l’enginyer tècnic emet l’informe E-63/2016 en resposta al
recurs de reposició interposat per Electricitat Boquet, SL.
En data 23 de setembre es reuneix la mesa de contractació per tal d’aprovar l’informe
número E-63/2016 i elevar a l’òrgan de contractació l’aprovació de l’ordre de
classificació de les empreses licitadores en l’adjudicació del contracte de
subministrament i instal·lació de lluminàries LED de les instal·lacions d’enllumenat
públic de Vallromanes.
Per l’exposat la Mesa de Contractació va acordar per unanimitat proposar a la Junta
de Govern Local l’adopció del següent acord:

PUNTUACIÓ TOTAL
LICITADOR
SOBRE B SOBRE C
1 ELECTRICITAT BOQUET, SL
60,00
27,81
2 MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, SL
51,52
25,13
3 SECE, SA
34,21
27,21
4 ISTEM, SLU
37,04
20,23
5 INNOVACIÓN EN PROYECTOS Y SERVICIOS ADAPTADOS, SL
25,00
27,65
6 LED QUALITY LUX, SL
34,82
17,38
7 IMESAPI, SA
27,01
20,03

TOTAL
87,81
76,65
61,41
57,26
52,65
52,20
47,04

2.- Adjudicar el contracte per al subministrament i instal·lació de lluminàries tecnologia LED de
les instal·lacions d’enllumenat públic de Vallromanes, expedient aprovat per acord de la JGL de
data 19 de gener de 2016, a l’empresa Electricitat Boquet SL, ja que resulta ser l’empresa
licitadora que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa en haver obtingut la major
puntuació global sobre un màxim de 87,65punts, tot requerint-la prèviament segons el previst
en l’art.151 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.”
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“1.- Classificar les ofertes presentades i no considerades anormals o desproporcionades, per
ordre decreixent, de conformitat amb el previst en la clàusula 7, en els següents termes:

D’acord amb tot el que s’ha exposat i de conformitat amb allò que estableix l’article 151
i la Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de la
delegació de competències conferida pel Decret de l’Alcaldia núm. 146/2015 de 15 de
junyEs proposa l’adopció del següent ACORD,
1.- Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta
formulada per la Mesa de Contractació, de conformitat amb l’ordre decreixent següent:

PUNTUACIÓ TOTAL
LICITADOR
SOBRE B SOBRE C
1 ELECTRICITAT BOQUET, SL
60,00
27,81
2 MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, SL
51,52
25,13
3 SECE, SA
34,21
27,21
4 ISTEM, SLU
37,04
20,23
5 INNOVACIÓN EN PROYECTOS Y SERVICIOS ADAPTADOS, SL
25,00
27,65
6 LED QUALITY LUX, SL
34,82
17,38
7 IMESAPI, SA
27,01
20,03

TOTAL
87,81
76,65
61,41
57,26
52,65
52,20
47,04

3.- Notificar aquest acord a totes les empreses admeses al present procediment de
licitació, adjuntant-los còpia de l’informe tècnic de data 21/09/2016.
En data 17 d’octubre de 2016 mitjançant l’empresa ELECTRICITAT BOQUET SL, ha
presentat davant aquest Ajuntament tota aquella documentació que li fou requerida,
segons l’acord de la Junta de Govern Local transcrit anteriorment.
Vist l’establert per l’art.151 i la Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
( TRLCSP), i les clàusules 31 i 32 del Plec de Clàusules Administratives Particulars
d’aquest procediment d’adjudicació del contracte de servies de neteja d’edificis
municipals.
Atès que la competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de
Govern Local en virtut de la delegació de competències prevista en el Decret de
l’Alcaldia núm.146/2015 de data 15 de juny.
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2.- Notificar i requerir a l’empresa ELECTRICITAT BOQUET,SL, licitador que ha
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies
hàbils, a comptar des del següent en què rebi el requeriment, presenti la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social, llevat que els dits documents constin actualitzats al Registre
de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat i
d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD,
PRIMER. Adjudicar a l'empresa ELECTRICITAT BOQUET SL el contracte de serveis
de subministrament de lluminàries tecnologia LED de les instal·lacions d’enllumenat
públic exterior de Vallromanes, subjecte a regulació harmonitzada, per procediment
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, aprovada
per la Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2016 i publicada en Diari Oficial
de la Unió Europea núm. 23720-2016-ES de data 23/01/2016 i en el Perfil de
contractant, per import de 389.108,88€ IVA inclòs.
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 02 16500 61901 del pressupost
vigent de despeses.
TERCER. Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat
adjudicataris i autoritzar la devolució de la garantia provisional per ells prestada.
Simultàniament publicar anunci de l'adjudicació en el perfil de contractant.
QUART Publicar l'adjudicació del contracte de serveis de de subministrament de
lluminàries tecnologia LED de les instal·lacions d’enllumenat públic exterior de
Vallromanes, subjecte a regulació harmonitzada, en el Diari Oficial de la Unió Europea
en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de formalització del
contracte, i en el Perfil del contractant.
CINQUÈ. Notificar a ELECTRICITAT BOQUET SL, adjudicatari del contracte, el
present acord i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc a Vallromanes el
dia 22 d’octubre a les 10.00 hores.

SETÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb el que es disposa en l'article 333.3 del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
VUITÈ. Remetre al Tribunal de Comptes/o òrgan extern de fiscalització de la
Comunitat Autònoma] una còpia certificada del document en el qual s'hagués
formalitzat el contracte, acompanyada d'un extracte de l'expedient en què es derivi,
sempre que la quantia del contracte excedeixi de 150.000 euros. Tot això, dins dels
tres mesos següents a la formalització del contracte.

Votació
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SISÈ. Publicar la formalització del contracte de serveis de de subministrament de
lluminàries tecnologia LED de les instal·lacions d’enllumenat públic exterior de
Vallromanes en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil de contractant,

APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
I per a què consti i surtin els efectes signo el present certificat amb el Vist i Plau de
l'alcalde, Vallromanes,
Vist i Plau,
L'Alcalde
David Ricart Miró

El secretari
Manuel Ramal Mata

Signat electrònicament a Vallromanes al marge en la data que hi figuri
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