Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

DECRET DE PRESIDÈNCIA
Assumpte: Adjudicació del servei de recollida de tots els residus considerats
residus especials en petites quantitats (REPQ), procedents de les
deixalleries de Mollerussa i Castellnou de Seana.
Signador:

Rafel Panadés i Farré

Càrrec:

El president

Atès que mitjançant Decret de Presidència núm. 447/2020, de data 1 d’octubre de 2020,
es va aprovar la licitació i el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques de la licitació del contracte per procediment obert simplificat i
tramitació ordinària del servei de recollida de tots els residus considerats residus
especials en petites quantitats (REPQ), procedents de les deixalleries de Mollerussa i
Castellnou de Seana.
Atès que s’ha donat compliment a l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, el qual regula les especificitats en la tramitació del
procediment obert simplificat, tipus de procediment que d’acord amb l’esmentat article
podrà seguir- se en cas de contractes de licitació de serveis que el seu valor estimat
sigui igual o inferior a 100.000,00€;
Atès el que preveu la Disposició addicional segona, apartat 7 de la Llei 9/2017, que
regula la composició de la Mesa de contractació;
Atès que la Mesa de contractació reunida en data 22 d’octubre de 2020, va proposar
l’adjudicació del contracte del servei de recollida de tots els residus considerats residus
especials en petites quantitats (REPQ), procedents de les deixalleries de Mollerussa i
Castellnou de Seana, l’acta dels quals transcrita literalment diu així:
“ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE ÚNIC QUE CONTÉ LA DECLARACIÓ
RESPONSABLE DELS LICITADORS I LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA PER OPTAR AL CONTRACTE
DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRASLLAT I GESTIÓ DELS RESIDUS ESPECIALS
EN PETITES QUANTITATS (REPQ), PROCEDENTS DE LES DEIXALLERIES DE
MOLLERUSSA I DE CASTELLNOU DE SEANA
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Aquesta acta es redacta en la consideració dels següents antecedents:
-

Antecedents:

Que mitjançant Decret de Presidència núm. 77/2020, de data 19 de febrer de 2020, es
va resoldre aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat
i tramitació ordinària, i amb les especificitats previstes a l’article 159 de la LCSP, del
servei de recollida, trasllat i gestió dels residus especials en petites quantitats (REPQ),
procedents de les deixalleries de Mollerussa i de Castellnou de Seana, convocant- ne la
seva licitació.
Que mitjançant Decret de Presidència núm. 447/2020, de data 1 d’octubre de 2020, es
va aprovar la licitació i el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regeixen el contracte pel procediment obert simplificat i tramitació
ordinària del servei de recollida, trasllat i gestió dels residus especials en petites
quantitats (REPQ), procedents de les deixalleries de Mollerussa i de Castellnou de
Seana

-

Normativa:

La Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic .
L’article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.
La Disposició addicional segona, apartat 7 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic.
Tal com s’estableix en la clàusula 1.13 del plec de clàusules administratives, es
constitueix la Mesa de Contractació amb els següents membres i assistents:
PRESIDENT: Rafel Panadés i Farré, President del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell.
VOCALS:
Anna Areny i Torra, secretària del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, o
persona que la substitueixi.
Montserrat Guans i Ros, interventora del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell o persona que la substitueixi.
Ramon Montserrat i Pera, Coordinador dels serveis de Medi Ambient del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
SECRETARIA: Iolanda Vera del Rio, tècnica administrativa de secretaria del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
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Que mitjançant Decret de Presidència núm. 457/2020, de data 7 d’octubre de 2020, es
va aprovar designar la Sra. Roser Boldú, tècnica del Departament de Medi Ambient, com
a vocal de la Mesa de Contractació de la licitació del servei de recollida, trasllat i gestió
dels residus especials en petites quantitats, procedents de les deixalleries de Mollerussa
i de Castellnou de Seana, atès que el Sr. Ramon Montserrat i Pera, Coordinador dels
serveis de Medi Ambient del Consell Comarcal del Pla d’Urgell no podia assistir a
l’obertura del sobre.
ACTA

Essent les 10.30h. hores del dia 22 d’octubre de 2020, es constitueix la Mesa de
Contractació formada pels membres esmentats anteriorment per tal de procedir a
l’obertura interna dels sobres electrònics únics que contenen la declaració responsable
de les empreses presentades a la licitació que tot seguit s’especifiquen i l’oferta
econòmica d’acord amb la clàusula 1.12 del plec de clàusules administratives:

NÚM. ORDRE

EMPRESA

1

FCC AMBITO S.A.U.

2

CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, S.L.

3

TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE GRUPO F.
SÁNCHEZ, S.L.

4

J.VILELLA FELIP,SL

En primer lloc, la Mesa de Contractació examina les declaracions responsables de les
empreses presentades a la licitació, indicant que han estat presentades de forma
correcta excepte l’empresa J.VILELLA FELIP,SL, atès que d’acord amb la declaració
aportada no es troba inscrit al Registre Oficial de Licitadors i empreses classificades del
sector públic.
D’acord amb l’art. 159.4 de la Llei de contractes del sector públic 9/2017, la tramitació
del procediment SIMPLIFICAT s’ha d’ajustar a les especialitats següents:
“a) Tots els licitadors que es presentin a licitacions efectuades a través d’aquest
procediment simplificat han d’estar inscrits en el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector públic, o quan escaigui de conformitat amb el
que estableix l’apartat 2 de l’article 96 en el registre oficial de la comunitat
DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT
C/ Prat de la Riba nº 1 - 25230 – MOLLERUSSA
Telèfon 973 711 313 – Fax 973 600 477
www.plaurgell.cat – consell@plaurgell.cat

Consell Comarcal
del Pla d’Urgell
autònoma corresponent, en la data final de presentació d’ofertes sempre que la
concurrència no es vegi limitada”.
Per tant, queda EXCLÒS l’empresa J.VILELLA FELIP S.L.

Tot seguit la Mesa de Contractació procedeix a examinar si les quantitats indicades com
a preus unitaris s’excedeixen de qualsevol dels imports unitaris que s’indiquen a la
clàusula 1.3) del Plec de Clàusules Administratives, indicant que han estat
pressupostats de forma correcta.
1) L’empresa FCC AMBITO S.A.U. (A28900975), presenta oferta econòmica
signada i documentació acreditativa dels criteris avaluables de forma automàtica
(Declaració Responsable).
2) L’empresa CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, S.L (B-60916533), presenta
oferta econòmica signada i documentació acreditativa dels criteris avaluables de
forma automàtica (Declaració Responsable).
3) L’empresa TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L. (B60564077), presenta oferta econòmica signada i documentació acreditativa dels
criteris avaluables de forma automàtica (Declaració Responsable).

Una vegada examinada la documentació, la Mesa determina que les empreses admeses
a la licitació són les següents:

NÚM. ORDRE

EMPRESA

1

FCC AMBITO S.A.U. (A28900975)

2

CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, S.L
(B-60916533)

3

TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE GRUPO F.
SÁNCHEZ, S.L. (B-60564077)
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Tot seguit la Mesa de Contractació procedeix a examinar la proposta econòmica
presentada per les empreses que tot seguit es relacionen:
PREU
LICITACIÓ

OFERTES TRACTAMENT
DE RESIDUS

58.793,98 TMA
FCC AMBITO
CGM

54.623,82 €
55.266,94 €
55.462,63 €

OFERTES TRANSPORT DE
RESIDUS
12.986,66 TMA
FCC AMBITO
CGM

12.065,17 €
12.045,60 €
12.911,38 €

Respecte a l’oferta econòmica i tenint en compte la fórmula establerta a la clàusula 1.12)
del Plec de clàusules administratives, les empreses obtenen la següent puntuació:
OFERTES TRACTAMENT
54.623,82
TMA
€
55.266,94
FCC AMBITO
€
55.462,63
CGM
€

PUNTUACIÓ TRACTAMENT

OFERTES TRANSPORT
12.065,17
TMA
€
12.045,60
FCC AMBITO
€
12.911,38
CGM
€

PUNTUACIÓ TRANSPORT

OFERTA TOTAL

PUNTUACIÓ TOTAL
66.688,99
€
67.312,54
€

TMA
FCC AMBITO

TMA

82,00

FCC AMBITO

81,05

CGM

80,76

TMA

17,97

FCC AMBITO

18,00

CGM

16,79

TMA

99,97

FCC AMBITO

99,05
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68.374,01
€

CGM

CGM

97,55

Acte seguit la Mesa de Contractació procedeix a determinar si l’oferta econòmica
presentada incorre en baixa temerària.
OFERTA TOTAL
TMA
FCC AMBITO
CGM

% BAIXA
7,1%
66.688,99 €
67.312,54 €
6,2%
68.374,01 €
4,7%

mitjana aritm. baixes
baixa temerària
(mitjana+10%)

6,0%
16,0%

Una vegada realitzats els càlculs adients es comprova que les ofertes no incorren en
cap valor anormal o desproporcionat, d’acord amb el que s’estableix la clàusula 1.15 del
Plec de Clàusules Administratives que manifesta que es consideraran anormalment
baixes les ofertes en que així es determini d’acord amb el que disposa l’art. 85 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
D’acord amb aquests antecedents, la Mesa proposa l’adjudicació del contracte del
servei de recollida, trasllat i gestió dels residus especials en petites quantitats (REPQ),
procedents de les deixalleries de Mollerussa i de Castellnou de Seana, l’empresa
TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L. (B-60564077) pels
preus unitaris indicats a la seva oferta econòmica.
Així doncs, d’acord amb el que estableix l’art. 150 de LCSP, la Mesa proposa al
president del Consell Comarcal:
1. Que es requereixi a l’empresa TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE GRUPO F.
SÁNCHEZ, S.L. (B-60564077 perquè en el termini de 7 dies hàbils, comptadors des de
la data d’enviament del requeriment electrònic presenti la documentació assenyalada a
la clàusula 1.18 del Plec de Clàusules administratives.
2. Que una vegada complimentats els requisits establerts en la clàusula 1.18 del Plec,
el President del Consell Comarcal procedeixi a l’adjudicació del servei de recollida,
trasllat i gestió dels residus especials en petites quantitats (REPQ), procedents de les
deixalleries de Mollerussa i de Castellnou de Seana, a l’empresa TECNOLOGÍA MEDIO
AMBIENTE GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L. (B-60564077).
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Tot seguit s’estén aquesta acta que després de ser llegida signen els membres de la
Mesa de contractació, i que com a secretaria, certifico.
Tal com s’estableix en l’art. 87.3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que
aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
en relació a les observacions, igualtat de proposicions, acta de la mesa i devolució de
documentació, una vegada finalitzat l’acte, s’aixecarà l’acta que reflecteixi fidelment el
succeït i que serà signada pel president i el secretari de la mesa de contractació, d’acord
amb la Sentència de 8 de febrer de 1999 del Tribunal Suprem.”
Atès que s’ha donat compliment als articles 150 i 159 de la Llei 9/2017 i a la clàusula
1.18) del Plec de Clàusules Administratives, d’acord amb els quals es va requerir a
l’empresa TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L. (B-60564077)
perquè presentés en el termini de 7 dies hàbils la documentació especificada en
l’esmentada clàusula 1.18) del plec administratiu:
Atès que en data 11 de novembre de 2020, per part l’empresa TECNOLOGÍA MEDIO
AMBIENTE GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L. (B-60564077), ha estat presentada part de la
documentació assenyalada a la clàusula 1.18) del Plec de Clàusules Administratives,
excepte la justificació de les condicions especials d’execució d’acord amb l’establert a
la clàusula 2.2) del plec de clàusules; i ha justificat el dipòsit de la fiança definitiva per
import de 3.334,45€ per mitjà d’un resguard del dipòsit en valors (aval), expedit per la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, en base la Disposició
addicional primera del Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en
matèria sanitària i administrativa, la validesa d’aquest resguard queda condicionada a
l’aportació a Caixa General de Dipòsits del document original d’aval/assegurança de
caució en un termini no superior a un mes des que s’aixequi la suspensió de presentació
de forma presencial, circumstància que s’informarà en la fitxa “Constitució i devolució de
garanties i dipòsits” de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.
Atès que en data 16 de novembre de 2020 es va requerir a l’empresa per a que aportes
el document que faltava.
Atès que l’empresa proposada ha aportat dins del termini de 3 dies hàbils concedits per
esmenar la falta de documentació, la justificació de les condicions especials d’execució
d’acord amb l’establert a la clàusula 2.2) del plec de clàusules;
Atès que la disposició addicional 2ª de la Llei 9/2017 estableix que correspon a la
presidència la competència com a òrgan de contractació si l’import del contracte no
supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni la quantia de 6.000.000 d’euros;
Atès que segons l’article 13.1g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, el president té
les atribucions següents:
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g) Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el
5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general
aplicable al procediment;
Atès que les Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2020, disposen en la base
22a el següent:
b) Competència de l’Autorització - Disposició de despeses.
Correspondrà l’autorització-disposició de les despeses, dins de l’import dels crèdits
autoritzats en els pressupostos:
Segon .- Al President de l’Entitat
Sense contradir el que estableix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Bases de
Règim Local i el que estableix l’article 13, punt g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de
Catalunya:
-Les despeses que siguin precises per a la contractació d’obres,
subministraments, gestió de serveis públics i serveis sempre que el seu import
no excedeixi del 10 % de la previsió per l’any 2020 del Fons de Cooperació Local,
partida d’ingrés 450.00.00, i per un import de 79.080,70 €.
Atès que per tant, segons les bases d’execució del pressupost, el President del Consell
Comarcal serà competent com a òrgan de contractació i per autoritzar la despesa en
cas de contractes que el seu import sigui inferior a 79.080,70 €;
Atès el que preveu l’art. 13 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i els arts. 130 i 131 del
Reglament orgànic comarcal en relació a les atribucions que ostenta el president del
Consell Comarcal;

RESOLC:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE GRUPO F.
SÁNCHEZ, S.L. (B-60564077), el contracte del servei de recollida de tots els residus
considerats residus especials en petites quantitats (REPQ), procedents de les
deixalleries de Mollerussa i Castellnou de Seana, d’acord amb el preus unitaris indicats
en l’oferta econòmica que va presentar a la licitació.
SEGON. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides 162306 22799 01 i 162301
22799 01 del vigent pressupost econòmic 2020, pel període de novembre a desembre
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de 2020 i per la resta d’anys, a la partida que es prevegi al Pressupost de l’exercici
corresponent.
TERCER. Notificar aquest acord als licitadors que han participat en el procés de licitació
amb indicació dels recursos procedents.
QUART. Publicar l’adjudicació del contracte, així com també la seva formalització al
perfil del contractant en els termes previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
present contracte.
SISÈ. Autoritzar el Sr. President per a la signatura i tràmit de la documentació que sigui
necessària per a l’execució d’aquest acord.

El president
Rafel Panadés i Farré
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