NOTIFICACIÓ
En compliment al disposat a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, li notifico l’acord pres en l’assumpte que s’indica per la
Junta de Govern Local en data 2 de juliol de 2020, amb la salvetat del
que estableix l’article 206 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de
novembre de 1986, que diu el següent:

Atès que aquest Ajuntament no compta amb els suficients mitjans materials
ni personals per cobrir les necessitats del contracte, i que aquest
subministrament i obra no pot ser objecte de gestió per aquesta
administració, es considera degudament justificada l’adequació a les
necessitats que es pretenen cobrir amb el contracte, així com la idoneïtat de
l’objecte i contingut del mateix, procedir a la contractació externa.
Ateses les característiques del subministrament i obra es considera com
procediment més adequat el procediment obert, amb diferents criteris de
valoració.
Atès que es va emetre informe d’intervenció sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent.
Atès que es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable,
el procediment a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el
contracte.
Atès que es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules
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3.D.3) ESTUDI I APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU MIXTE DE SUBMINISTRAMENT, OBRA I INSTAL·LACIÓ
DE L’ENLLUMENAT LED DE LES PISTES DELS PAVELLONS COBERTS DE
VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT, PEL PROCEDIMENT OBERT,
AMB DIFERENTS CRITERIS DE PONDERACIÓ, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA
(EXP. 4036/2019)
Atès que en data de 15 de novembre de 2019 es va detectar la necessitat
de contractació mixta de subministrament, obra i instal·lació de
l’enllumenat led de les pistes dels pavellons coberts de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.

Administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, que han de
regir l’adjudicació del contracte.
Atès que es va realitzar per l’Interventor la retenció de crèdit oportuna i es
va emetre Informe de fiscalització de l’expedient amb les següents
conclusions: Procedeix la tramitació de l’expedient.
Atès que en data de 4 de desembre de 2019, mitjançant acord de la Junta
de Govern Local, es va aprovar l’expedient de contractació juntament amb
els Plec de Clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques,
que regeixen el contracte administratiu mixt de subministrament, obra i
instal·lació de l’enllumenat led de les pistes dels pavellons coberts de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, pel procediment obert, amb diferents
criteris de ponderació i tramitació ordinària.
Atès que, durant la licitació es van presentar 9 propostes que consten a
l’expedient.
Atès que una de les empreses, Etra Bonal SA, va quedar exclosa del procès
licitatori, ja que havent transcorregut el termini legalment establert per
justificar la seva oferta, no va presentar cap escrit, ni cap document envers
el requeriment de documentació a efectes de justificar, si escau, la baixa
anormal o desproporcionada que va presentar.
Atès que la puntuació total obtinguda una vegada ponderat els criteris de
valoració ha estat de:
%
60 PUNTS 10 PUNTS 30
PUNTS
TOTAL
EMPRESA
OFERTA
BAIXA
BAIXA
OFERTA GARANTIA
JUDICI V.
PUNTS
EXPERT LINE SL 115.800,00€ 2.137,33 €
1,81
44,41
10,00
17
71,41
INST. SANCHO
106.000,00€ 11.937,33 € 10,12
48,51
10,00
9
67,51
INST. SABATÉ SL 110.767,64€ 7.169,69 €
6,08
46,42
10,00
13
69,42
SECE SA
96.664,48€ 21.272,85 €
18,04
53,20
10,00
23
86,20
BOSIR SA
85.703,50€ 32.233,83 €
27,33
60,00
10,00
16
86,00
ARBOPAR SL
109.681,72€
8.255,61 €
7,00
46,88
0,00
26
72,88
ELECNOR SA
88.461,84 € 29.475,49 €
24,99
58,13
10,00
18
86,13
ISTEM SLU
86.227,63 € 31.709,70 €
26,89
59,64
0,00
15
74,64

Atès que la Mesa de contractació proposa a la Junta de Govern Local
l’adjudicació del contracte a favor de Sociedad Española de Construcciones
Eléctricas SA (SECE), per import de 96.664,48€ (IVA no inclòs), per haver
presentat l’oferta més avantatjosa, relació qualitat preu.
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PROJECTE 117.937,33 €

Atès que el licitador Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA
(SECE) ha presentat la documentació acreditativa de la possessió i validesa
dels documents exigits en l'apartat primer de l'article 140.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Atès que el licitador ha de dipositar una fiança definitiva per import de
4.833,22€, que ha ingressat al núm. de compte corrent de BBVA ES09 0182
5634 11 0201809910, aportant el corresponent justificant.
Així mateix les despeses de publicitat al BOPT que anaven al seu càrrec han
estat de 75,00€, i també ha presentat justificant de pagament.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i
de conformitat amb l’establert a l’article 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents amb dret a vot,
ACORDA:
1. Adjudicar a l'empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA
(SECE) per import de 96.664,48€ (IVA no inclòs) el contracte administratiu
mixt de subministrament, obra i instal·lació de l’enllumenat led de les pistes
dels pavellons coberts de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, pel
procediment obert, amb diversos criteris de ponderació, tramitació
ordinària, per ser-hi l’oferta més avantatjosa qualitat-preu en el seu conjunt.
2. Disposar la despesa a càrrec a l’aplicació pressupostària:
165/63201/1213 i 165/63202/1513.
3. Notificar a Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA (SECE) el
present acord i citar-la per a la signatura del contracte.
4. Publicar la formalització del contracte administratiu mixt de
subministrament, obra i instal·lació de l’enllumenat led de les pistes dels
pavellons coberts de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en el Perfil de
contractant.
5. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa l'article 346 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
6. Notificar aquest acord als efectes adients a la resta de licitadors, als
serveis tècnics municipals, a la gerent de Llastres Serveis Municipals SLU, a
les regidories corresponents, a la intervenció municipal i a l’administrativa
adjunta a secretària
7. Contra l’adjudicació d’aquesta acord de la Junta de Govern Local envers
el procediment expedient de contracte administratiu dels serveis de
socorrisme, vigilància i salvament a les platges del terme municipal de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, es podrà interposar recurs especial en
matèria de contractació a què es refereix l'article 44 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, davant
el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze
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Vist l’informe favorable emès per la Intervenció municipal, i que consta a
l’expedient.

dies hàbils des de la notificació de la present Resolució, computant-se els
terminis de conformitat amb el que es disposa en la Disposició addicional
quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014.
El recurs s'haurà d'acompanyar la documentació que estableix l'article 51.1
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014. L'escrit d'interposició podrà presentar-se en els llocs establerts en
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, podrà presentar-se en
el registre de l'òrgan de contractació o en el de l'òrgan.
La Secretària
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Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.

