Exp.Gen.: 2021/1521
02.03 Secretaria
Sessions del Ple de la corporació local

Alfons Conesa Pagès, secretari de l’Ajuntament de Llagostera,

CERTIFICO
Que el Ple, en sessió del dia 24 de novembre de 2021, va acordar:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 29 de setembre de 2021, va aprovar
l’expedient de contractació mixta, mitjançant procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada, del subministrament, l’obra i els serveis de gestió energètica i manteniment amb
garantia total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior del municipi
de Llagostera, convocant la licitació per una durada de 10 anys, a partir de l’any 2022, així com
el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de Prescripcions tècniques.
Vist que en data 10 de novembre es va reunir la mesa de contractació per l’obertura del sobre
A, en la qual es va acordar declarar com adequada i suficient la documentació presentada per
totes les empreses.
Vist que en data 17 de novembre es va reunir la mesa de contractació per l’obertura del sobre
B, en la qual es va aprovar la relació classificada, per ordre decreixent de les empreses
presentades i admeses a la licitació que es detalla a continuació:

Empresa
SOCIEDAD
ESPAÑOLA
DE
CONSTRUCCIONES
ELÈCTRICAS,
S.A
(SECE)
ELECNOR
SERVICIOS
Y
PROYECTOS, S.A.U
LAMPISTERIA
JESÚS GARCÍA I
FILLS, S.L
ELECTROTECNIA
MONRABAL, S.L.U
ENLLUMENTATS
COSTA BRAVA, S.L
ELECTRICITAT
BOQUET,S.L
CLECE,S.A

Prestacions
P1,P2A,P3 i
P4 (fins a 50
punts)

Prestació
P2B (fins
a 10
punts)

Criteri
2.a)
(fins a
24
punts)

Criteri
2.b
(fins a
16
punts)

40

9,33

14,44

16

38,39

9,93

15,18

37,53

9,99

38,12

Inclusió
assaig de
laboratori

Total
Puntuació

Ordre

Si

79,77

1

16

Si

79,51

2

14,90

16

Si

78,42

3

8,66

14,51

16

Si

77,29

4

36,14

10,00

14,44

16

Si

76,59

5

36,25

8,66

15,08

16

Si

75,99

6

36,09

8,00

13,74

16

Si

73,83

7

Vist que en base als càlculs efectuats no es detecta cap oferta anormal o desproporcionada en
no haver-hi cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions de
criteris avaluables de forma automàtica que és de 69,61% i que la puntuació de la oferta
presentada per l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A
(SECE) no supera en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de totes les puntuacions que és de
77,34 i per tant la diferencia amb la puntuació obtinguda per l’empresa és de 2,43 punts.

Vist que d’acord amb la valoració efectuada pels serveis tècnics municipals, l’oferta presentada
com a econòmicament més avantatjosa, amb preferència als restants licitadors és la de
l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE), en
haver obtingut una puntuació global de 79,77 punts.
Vist que en relació a l’anterior puntuació l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A (SECE) ha presentat la millor oferta de reducció
percentual de l’import de les prestacions P1,P2A,P3 i P4, amb un percentatge de 47,40 i un
percentatge de reducció percentual de la prestació P2B de 40,00 que la situa com la quarta
millor oferta en aquest criteri. No obstant, a nivell global, l’oferta econòmica presentada per
aquesta empresa suposarà un estalvi per a l’Ajuntament de 688.831,99 euros segons els
càlculs de la Intervenció municipal, respecte del valor del pressupost base de licitació, i per això
suposarà l’oferta econòmicament més avantatjosa per a l’Ajuntament.
Vist que en relació al criteri 2.b referent a l’eficiència lumínica de la llumenera ofertada
l’esmentada empresa presenta una oferta d’eficiència lumínica de 137,97 Lm/W≥ , i per tant se
li adjudica una puntuació de 16 punts en marcar-se en el PCAP com a xifra per a obtenir la
mateixa, 135 Lm/W≥ d’eficiència lumínica.
Vist que en la oferta econòmica l’esmentada empresa inclou l’assaig de laboratori “estudi
fotomètric i matriu d’intensitats lluminoses” realitzat per un laboratori independent segons les
especificacions que marca el PCAP i que inclou les dades establertes en el PCAP: corbes
isolux, distribució angular d’intensitat lluminosa, diagrama del factor d’utilització, flux lumínic
total emès per la lluminària, flux lumínic l’hemisferi superior en posició de treball màxim permès
FHSINST, percentatge de flux lumínic cap l’hemisferi superior (%FHSINST), assaig de mesures
elèctriques de la lluminària i eficàcia de la llumenera en posició de servei i amb una
temperatura de color de 3.000 k (lm/W), calculada respecte la potencia de la llumenera a
l’entrada de l’alimentació, és a dir, considerant la potència consumida pel conjunt mòdul
LED+driver.
Vist que en relació al criteri 2.a) qualitat lumínica del producte ofertat, l’esmentada empresa
obté la sisena millor puntuació amb 14,44 punts amb aportació dels estudis lumínics requerits a
l’annex 17.5 del PCT, resultats que s’han comparat per part dels serveis tècnics municipals
amb la taula resum de resultats inclosa en la oferta econòmica presentada mitjançant el
SOBRE B, especialment les dades referents a l’ Em, valor que fa referència a l’il.luminació
mitjana en servei de la instal·lació, i que s’han considerat correctes un cop calculades en base
a les previsions de la Instrucció Tècnica complementaria EA-02 referent als nivells
d’il·luminació, elaborada per el Ministerio de Industria, Comerç i Turisme, i les previsions del
Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, per el que s’aprova el Reglament d’eficiència
energètica en instal.lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques
complementaries EA-01 a EA-07.
Vist que la DA 2a de la LCSP, estableix les competències en matèria de contractació per les
entitats locals, el Ple de la Corporació serà competent per adoptar el present acord com a
òrgan de contractació, atès que en els contractes de serveis entre altres, quan el seu valor
estimat superi la quantitat del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i en tot cas, els sis
milions d’euros inclosos els de durada plurianual superior a 4 anys eventuals pròrrogues
incloses, n’atribueix la competència al Ple.
Vist l’informe d’Intervenció-fiscalització, de data 22 de novembre de 2021,
S’acorda:
Primer.- Adjudicar el contracte mixt de subministrament, obra i servei de gestió l’obra i els
serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat exterior del municipi de Llagostera, a l’empresa SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE) amb NIF A-08001182, per un
import de 818.084,29€ més IVA.
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Segon.- Fer públic aquest acord de Ple a través del perfil del contractant, i notificar-ho als
licitadors i a l’adjudicatari, per mitjà del correu electrònic, advertint que en el termini de 15 dies
hàbils es procedirà a la formalització del contracte.
Tercer.- Disposar la despesa corresponent a càrrec de les aplicacions pressupostàries
indicades seguidament:
Anualitat Prestació
2022
P1. Servei de gestió energètica
P2A. Manteniment preventiu
P2B. Servei de manteniment
P3. Manteniment correctiu
Totals any 2022- despesa ordinària
P4. Millora eficiència energètica
P5. Subministrament de tecnologia
Totals any 2022- despesa d'inversió
Total prestacions any 2022
de 2023 a P1. Servei de gestió energètica
2031
P2A. Manteniment preventiu
P2B. Servei de manteniment
P3. Manteniment correctiu
Totals any 2023- despesa ordinària
P4. Millora eficiència energètica
Totals any 2023- despesa d'inversió
Total prestacions any 2023
Total prestacions any 2024
Total prestacions any 2025
Total prestacions any 2026
Total prestacions any 2027
Total prestacions any 2028
Total prestacions any 2029
Total prestacions any 2030
Total prestacions any 2031
TOTAL PRESTACIONS 10 ANYS

Aplicació pressupostària
06 -165-21300
06 -165-21300
06 -165-21300
06 -165-21300
06-1721-61902

06 -165-21300
06 -165-21300
06 -165-21300
06 -165-21300
06-1721-61902

Preu
708,71
5.380,60
10.710,00
3.553,64
20.352,95
46.723,65
25.817,12
72.540,77
92.893,72
1.700,91
12.913,44
10.710,00
8.528,73
33.853,08
46.723,65
46.723,65
80.576,73
80.576,73
80.576,73
80.576,73
80.576,73
80.576,73
80.576,73
80.576,73
80.576,73
818.084,29

IVA
Import total
148,83
857,54
1.129,93
6.510,53
2.249,10
12.959,10
746,26
4.299,90
4.274,12
24.627,07
9.811,97
56.535,62
5.421,60
31.238,72
15.233,57
87.774,34
19.507,69 112.401,41
357,19
2.058,10
2.711,82
15.625,26
2.249,10
12.959,10
1.791,03
10.319,76
7.109,14
40.962,22
9.811,97
56.535,62
9.811,97
56.535,62
16.921,11
97.497,84
16.921,11
97.497,84
16.921,11
97.497,84
16.921,11
97.497,84
16.921,11
97.497,84
16.921,11
97.497,84
16.921,11
97.497,84
16.921,11
97.497,84
16.921,11
97.497,84
171.797,68 989.881,97

Quart.- Requerir a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS,
SA (SECE), perquè en el termini de 10 dies, a partir de la data de recepció de la notificació
electrònica, presenti la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència, d’acord amb
els articles 145 i 150.2 LCSP i la clàusula desena del PCAP.
Cinquè.- Requerir a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, SA (SECE), perquè en el termini de 10 dies, a partir de la data de recepció de la
notificació electrònica, dipositi als serveis de Tresoreria municipal la garantia definitiva, per un
import de 40.904,21€, corresponent al 5% del preu d’adjudicació sense IVA d’import
818.084,29 euros, d’acord amb l’article 108 LCSP, la clàusula setzena del PCAP i l’apartat M
del PCAP.
Sisè.- Publicar l’anunci d’adjudicació, i anunci de formalització en el perfil del contractant, en un
termini màxim de 15 dies a comptar des de la data de perfecció del contracte.
Setè.- Comunicar al Registre de contractes del sector públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import d’adjudicació juntament amb el desglossament
corresponent de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Vuitè.- Publicar anunci de formalització de l’adjudicació al DOUE.
Novè.- Delegar a la Junta de Govern Local les facultats relatives a la gestió, execució i
modificació del contracte.
Desè.- Designar com a responsable del contracte al Sr. Carles Casaponsa Vila, enginyer
municipal”.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, lliuro aquesta certificació per ordre i amb el vistiplau de
l’alcalde.
Vist i plau
L’alcalde

Antoni Navarro Robledo
Llagostera, a la data de la signatura electrònica

