CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL
MUNICIPI D’OSSÓ DE SIÓ, FASE 2

Número d'expedient: 1/2020
OSSÓ DE SIÓ, DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
D'una banda, el Sr. Antonio Gilabert Plens, alcalde president de l’Ajuntament de Plans de Sió, amb
DNI:43.725.523 , trobant-se expressament autoritzat per aquest atorgament segons resulta de l’expedient
tramitat a l’efecte.
I de l’altra, el Sr.Vicente Ambou Segarra, amb NIF: 29.0281.130Z-L, que actua en nom i representació de
l'empresa XIFRAM, SL en qualitat d’Administrador únic segons
escriptura de constitució, CIF: B12657847, domiciliada a La vall d’Uixó, C. Juan Capó,34 Baix, codi postal:12600.
Ambdues parts es reconeixen mútuament competència i capacitat suficient per a atorgar el present
contracte administratiu per a l'execució de les obres DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL
MUNICIPI D’OSSÓ DE SIÓ, FASE 2, adjudicades per DECRET D’ALCALDIA NÚM.2/2021 DE DATA 1003-2021, per procediment obert i tramitació ordinària,
MANIFESTEN:
1.- .- S’ha redactat pel Sr. Xavier Arqués Grau i Teresa Núñez Gòdia (Sirius Solucions d’Enginyeria SLP ) el
projecte DE LA REFORMA DE L’ENLLUMENAT PUBLIC FASE 2 que ha estat aprovat pel Ple de
l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 6 de juny de 2018 amb un pressupost de 147.276,78 més IVA.
Aquesta correspon als nuclis de Bellver d’Ossó de Sió i Montfalcó d’ossó.
2.- D'acord amb la proposta del Serveis Tècnics municipals, i la memòria justificativa que consta a
l’expedient, i del següents antecedents, amb aquest projecte es pretén la substitució de totes les pantalles
existents en la instal·lació de l’enllumenat públic del municipi, per altres pantalles dotades de tecnologia led.
En general es mantindrà el cablejat, els suports i els quadres elèctrics existents. En el projecte de referència
es descriu amb detall el contingut de l’obra.
3.- Per decret d’alcaldia núm.2/2020 de data 8 de gener de 2020 es va acorda iniciar l'expedient per a la
contractació descrita en els antecedents mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i ordenar la
redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el
contracte i el procés d'adjudicació.
.
4.- Per acord de l’ajuntament ple de data 18 de noviembre de 2020 es va aprobar el Plec de Clàusules
administratives Particulars que ha de regir la contractació de les obres previstes i que consta com Annex 1 i
e sva acordar PUBLICAR l'anunci de licitació, en el perfil de contractant de la seu electrònica municipal, i en
el portal de transparència, per tal que durant el termini de vint-i-sis (26) dies.
5.- Es va designar director facultatiu i d'execució de les obres al Sr.Xavier Arqués Grau i per l’enginyera
tècnica industrial Teresa Núñez Gòdia, ambdós integrants de l’empresa “Sirius, Solucions d’Enginyeria,
SLP” [CIF B25807082] i comunicar-li la designació.
6.-. Havent-se establert com a data límit per a la presentació de la documentació el dia 29 de gener de
2021, s’han presentat, segons certificació lliurada al respecte la qual s’adjunta a l’expedient, i confrontada
amb la documentació que té la Mesa de Contractació, les propostes següents:
Registro d’ Entrada

NIF

Empresa

1

28-gener- 2021

B-12657847

XIFRAM, SL

2

28-gener- 2021

B-99273369

ANEUMLED, SL

3

29-gener -2021

B-67184853

ZIMAX 5000, SL

4

29-gener-2021

B-73885675

INGELANIUM, SL

Seguidament es procedeix a L’OBERTURA DEL SOBRE ”B” (PROPOSICIÓ ECONÒMICA), d’acord amb
que s’estableix en la clàusula 17 del plec de clàusules administratives CRITERIS PER VALORAR LES
PROPOSICIONS que regeixen aquesta contractació.
PEC licitació

147.276,78

Contractista
ZIMAX 5000 SL
ANEUMLED SL
XIFRAM SL
SUMA
MITJA

Import
132.740,56
115.210,00
125.000,00
372.950,56
124.316,85

INGENALIUM SL

250.622,29

Oferta econ.
Millora-1
Millora-2
Millora-3
Millora-4
GARANTIA
TOTAL
Baixa
Puntuació Ofereix Puntuació Ofereix Puntuació Ofereix Puntuació Ofereix Puntuació Anys addi.Puntuació PUNTS
14.536,22
9,87%
11,33
7,5
7,5
7,5
7,5
5
46,33
SI
SI
SI
SI
2
32.066,78
21,77%
25,00
7,5
7,5
7,5
7,5
5
60,00
SI
SI
SI
SI
2
22.276,78
15,13%
17,37
7,5
7,5
7,5
7,5
5
52,37
SI
SI
SI
SI
2
68.879,78
22.959,93
15,59%
7,5

SI

7,5

SI

7,5

SI

7,5

SI

5

2

La Mesa de Contractació acorda:
Primer.- Aprovar el quadre de valoracions següents:
PEC licitació

147.276,78

Contractista
ZIMAX 5000 SL
ANEUMLED SL
XIFRAM SL
SUMA
MITJA

Import
132.740,56
115.210,00
125.000,00
372.950,56
124.316,85

INGENALIUM SL

250.622,29

Oferta econ.
Millora-1
Millora-2
Millora-3
Millora-4
GARANTIA
TOTAL
Baixa
Puntuació Ofereix Puntuació Ofereix Puntuació Ofereix Puntuació Ofereix Puntuació Anys addi.Puntuació PUNTS
14.536,22
9,87%
11,33
7,5
7,5
7,5
7,5
5
46,33
SI
SI
SI
SI
2
32.066,78
21,77%
25,00
7,5
7,5
7,5
7,5
5
60,00
SI
SI
SI
SI
2
22.276,78
15,13%
17,37
7,5
7,5
7,5
7,5
5
52,37
SI
SI
SI
SI
2
68.879,78
22.959,93
15,59%
SI

7,5

SI

7,5

SI

7,5

SI

7,5

2

Segon.- Excloure l’empresa INGELANIUM SL, atès que la seva oferta supera el pressupost de licitació
Tercer.- Requerir a les dues empreses que han presentat la seva oferta amb una baixa per sobre del 15%
del preu de licitació que són XIFRAM SL I ANEUMLED, SL la justificació oportuna de la viabilitat de la seva
oferta que havien d’incorporar en el Sobre B segons l’establert en clàusula 22 del plec de clàusules
administratiu.
En aquesta documentació caldrà justificar també el material i els models de referència que el contractista
executarà en cas que sigui diferents dels establerts al projecte de conformitat amb l’establert en el plec de
prescripcions tècniques.
Aquesta documentació s’haurà de presentar en el termini de cinc dies a comptar de la recepció d’aquest
requeriment.
7.- Es requereix a les empreses XIFRAM SL I ANEUMLED, SL la justificació oportuna de la viabilitat de la
seva oferta, justificació que presenten XIFRAM SL en data 17/02/2021 i l’empresa ANEUMLED, SL en data
16/02/2021,
8.- S’emte informe tècnic en data 3 de març de 2021 on com a conclusió s’acorda que l’oferta XIFRAM, SL
no ha de ser descartada i s’emet informe tècnic justificatiu de la proposta de ANEUMLED, SL on s’informsa
que la seva oferta ha de ser descartada per motius econòmics.
10.- Per decret d’alcaldia .2/2021 de data 10.03.2021 s’acorda proposa DESESTIMAR l’oferta presentada
per l’empresa ANEUMLED, SL que segons l’informe tècnic emès en data 3 de març de 2021 pel Sr. Xavier
Arqués Grau, Enginyer industrial, col. Núm. 8.280 i director de les obres, i transcrit en els antecedents no
justifica degudament el reduït nivell de cost proposat per l’empresa i PROPOSAR L’ADJUDICACIÓ les
obres DEL CONTRACTE DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI D’OSSÓ DE SIÓ
DE SIÓ FASE-2 a l’empresa XIFRAM SL segons el projecte redactat pel Sr. Xavier Arqués Grau i Teresa
Núñez Gòdia (Sirius Solucions d’Enginyeria SLP) que ha estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió
extraordinària del dia 6 de juny de 2018 i segons el plec de clàusules administratives i tècniques aprovats
per l’ajuntament ple de data 18 de novembre de 2020 per un import de 125.000,00€ més IVA per un import
de 22.276,78 essent un total de 147.276,78 €.

5

11. Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, se subjecta al Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen 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 infra (LSCP) i el Reial
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.
Així doncs, formalitzen el present contracte que es regirà per les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA.- El Sr . Vicente Ambou Segarra, amb NIF: 29.0281.130Z-L, que actua en nom i representació de
l'empresa XIFRAM, SL en qualitat d’Administrador únic d’apoderat s’obliga a l’execució de l’obra
REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI D’OSSÓ DE SIÓ, FASE 2, d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives.
SEGONA.- L’ADJUDICACIÓ les obres DEL CONTRACTE DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
DEL MUNICIPI D’OSSÓ DE SIÓ FASE-2 segons el projecte redactat pel Sr. Xavier Arqués Grau i Teresa
Núñez Gòdia (Sirius Solucions d’Enginyeria SLP) que ha estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió
extraordinària del dia 6 de juny de 2018 i segons el plec de clàusules administratives i tècniques aprovats
per l’ajuntament ple de data 4 de març de 2020 per un import de 125.000€ més IVA de 22.276,78 € essent
un total de 147.276,78 €.
Millores que haurà de realitzar:
MILLORA 1: LLUMENERES CLASSE II
El projecte preveu la instal·lació de pantalles de Classe-I. Aquesta millora consisteix en la instal·lació de
pantalles de classe-II en els municipis de Bellver d’Ossó i Montfalcó d’Ossó. Valoració de l’actuació
3.810,00€ + IVA
MILLORA 2: TREBALLS NO INCLOSOS EN EL PROJECTE
Realització de treballs no inclosos en el projecte encaminats a la detecció i reparació de problemes
d’aïllament o altres defectes que es puguin detectar en la xarxa de cablejat existent durant l’execució de
l’obra. Aquests treballs tindran un cost màxim equivalent al 2,5% de l’import de licitació i caldrà justificar-los
en fase d’execució.Valoració de l’actuació 3.682,00€+ IVA
MILLORA 3: PISTA POLIVALENT EXTERIOR (BELLVER D’OSSÓ) Valoració de l’actuació 3.750,00€+ IVA
MILLORA 4: BÀSCULA MUNICIPAL (MONTFALCÓ D’OSSÓ) Valoració de la millora: 3.800€+ IVA
IMPORT TOTAL DE LES MILLORES PROPOSADES
15.042,00+ IVA
S’OFERTEN COM A MILLORES 2 ANYS ADDICIONALS DE GARANTIA.
TERCERA.-El termini d’execució és de 6 MESOS, comptats des de l’endemà de la formalització de l’acta de
comprovació del replanteig.
QUARTA.- El termini de garantia serà d’ 1 any (1)any, durant el qual s’ha de mantenir la fiança definitiva i
segons el previst a l’article 243 de la LCSP. Tot això, sens perjudici de la responsabilitat que pugui
existir per vicis ocults, podrà reclamar-se dins el termini de 15 anys a comptar de la data de recepció de les
obres.
CINQUENA.- Per garantir el compliment de les obligacions que es derivin de l’obra esmentada i d’aquest
contracte, s’ha dipositat la fiança definitiva per import de 6.250 €..
SISENA.- No conté clàusula de revisió de preus.
SETENA.- Ambdues parts s’obliguen a l’exacte compliment del contracte.
VUITENA.- En aplicació de l’estudi de seguretat i salut l’adjudicatari està obligat a elaborar i lliurar a la
corporació, en el termini màxim d’un mes a comptar des de la realització de l’acta de comprovació del

replanteig, un Pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i
completar les previsions contingudes a l’estudi, d’acord amb les prescripcions de l’article 7 del Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, sobre seguretat i salut en les obres.
No es pot iniciar l’execució de l’obra fins que l’Ajuntament hagi aprovat el Pla de seguretat i salut en el
treball, lliurat per l’adjudicatari.
La demora en l’aprovació del Pla de Seguretat superior a 15 dies des de la seva presentació comportarà
automàticament una ampliació del termini d’execució de les obres equivalent al temps que tardi en aprovarse el Pla.
NOVENA.- Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses que comportin els anuncis, la utilització dels
serveis, aigua, electricitat, etc.
DESENA.- Correspon a l’adjudicant la interpretació del plec i del contracte administratiu, així com modificar
el contracte per raons d’interès públic, acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes.
ONZENA.- L’Ajuntament designa com a responsable d’aquest contracte al director facultatiu i d'execució de
les obres al Sr. Xavier Arqués Grau i per l’enginyera tècnica industrial Teresa Núñez Gòdia, ambdós
integrants de l’empresa “Sirius, Solucions d’Enginyeria, SLP” [CIF B25807082] i comunicar-li la designació.

DOTZENA.- De conformitat amb l’article 42 de l’Estatut dels Treballadors caldrà que amb totes les noves
factures que ens envieu, hi acompanyeu la següent documentació:
a. Relació dels treballadors adscrits a l’execució del contracte amb la justificació de què estan al
corrent del cobrament salarial.
b. Fotocòpia dels TC1 i TC2.
c. Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
d. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
En el supòsit que hagueu subcontractat amb tercers la realització parcial de la prestació, caldrà que compliu
amb les determinacions de l’art. 215 de la LCSP, i això vol dir, entre altres, que en tot cas heu de comunicar
anticipadament i per escrit a l’Ajuntament la intenció de realitzar aquests subcontractes, assenyalant la part
de la prestació que preteneu subcontractar i la identitat del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud
d’aquest per a executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i la seva
experiència.
TRETZENA.- L’adjudicatari manifesta que coneix el projecte i el plec de clàusules administratives particulars
que regeix en aquest contracte, i hi dóna la seva conformitat.
CATORZENA.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin en el seu
desenvolupament, seran recurribles per l’adjudicatari en defensa dels seus drets o per causa d’interès
públic, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
I perquè consti, signen aquest contracte per triplicat exemplar, i a un sol efecte, en el lloc i en la data
indicada a l’encapçalament, davant del Secretari, que en dóna fe.
L’alcalde

Adjudicatari

