RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
Antecedents
I. Preparació de la contractació.
Per part del Regidor d'Urbanisme, en data de 02/01/2019 es va acordar:

Donades les característiques del contracte es a entendre com a més adequat, el procediment
obert simplificat, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, el preu
més baix i aspectes qualitatius.
En la mateixa data anterior s’emet l’informe de Secretaria, sobre el procediment legal a seguir.
En data de 10.01.2019, s’emet per la Intervenció informe sobre òrgan competent atenent la
relació percentual entre valor estimat del contracte i recursos ordinaris del pressupost municipal
vigent, d’acord amb la Disposició addicional Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic.
En data de 25.01.2019, l’arquitecte municipal emet informe sobre el cost de la contractació i la
no procedència de la divisió en lots.
Posteriorment, el 08.02.2019, s’emet per la mateixa persona anterior, un informe sobre
insuficiència de mitjans propis per a portar a terme l’execució del contracte.
Desprès, es confeccionen els plecs de clàusules administratives i un quadre de característiques
que ve a concretar elements de la licitació i el contracte, així com el plec de prescripcions
tècniques, que han de regit tots ells la licitació i posterior contracte.
En data de 07.03.2019 es fiscalitza l’expedient per part de la Intervenció de manera
desfavorable.
En data de 12.03.2019 s’emet pel secretari municipal informe d’adequació dels anteriors
documents de plecs, a la normativa en matèria de contractació pública.
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b) La proposta de servei, en el sentit de què, partint de les característiques i l’import del
contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment Obert simplificat, de
conformitat amb el previst en l'article 159 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.

Número : 2019-0424 Data : 25/05/2019

a) La memòria justificativa del contracte, respecte la necessitat i viabilitat del mateix, i en
la que també es determinen elements de la contractació: objecte, imports, procediment,
durada, no divisió en lots, CPV i valor estimat inicial.
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Havent modificat alguns continguts que formen part dels plecs que han de regir la licitació i
posterior desenvolupament del contracte, en data de 26.03.2019 es completa la fiscalització
anterior, ara de manera favorable.
El dia 26.03.2019 per part de l’alcaldia s’aprova l’expedient preparatori, els plecs de clàusules
administratives i el quadre de característiques que en concreta alguns termes i el plec de
prescripcions tècniques. Així mateix, s’acordava la licitació amb la condició suspensiva: la
totalitat del contracte, a l’atorgament de la subvenció sol·licitada a la Diputació de Lleida, i/o
concertació de l’operació de crèdit que l’avança; la part de l’objecte consistent en la direcció
d’obra i coordinació del pla de seguretat i salut, a l’adjudicació del contracte de les obres
objecte del projecte que es contracta en aquest expedient. També s’aprova la despesa, procedir
a la publicació de l’anunci de licitació corresponent, i els membres que formaran part de la
mesa de contractació que ha d’actuar en la licitació.
II. Licitació

A la licitació han presentat pliques les següents societats:
INGENIEROS EMETRES, SLP, amb NIF B60626397, representada per Alfredo Mas Torres.

La mesa de contractació va celebrar una primera reunió el dia 24.04.2019, per procedir a
l’obertura dels sobres A i B, sobre la declaració responsable i l’oferta d’aspectes qualitatius
sotmesos a valoració subjectiva, i una segona reunió el posterior dia 06.05 per a puntuar
l’oferta qualitativa esmentada, i finalment procedir a l’obertura del sobre C, respecte aspectes
qualitatius sotmesos a valoració objectiva i la oferta econòmica. Per a la valoració del contingut
del sobre B, l’arquitecte municipal ha elaborat un informe proposant l’assignació de punts.

DECRET

SIRIUS SOLUCIONS D’ENGINYERIA, SLP, amb NIF B25807082, representada per Xavier Arqués
Grau.

Número : 2019-0424 Data : 25/05/2019

El 29.03.2019 s’emet l’anunci de licitació i es publica degudament en la plataforma electrònica
de contractació, durant 15 dies per tal que els interessats presentin les seves proposicions.

En la puntuació, SIRIUS ha obtingut en total 94,22 punts, i EMETRES 81,75 punts.
Concretament, en l’oferta qualitativa sotmesa a valoració subjectiva, SIRIUS ha obtingut un
total de 25 punts, resultants de 15 punts pel que fa a la valoració de la memòria descriptiva, i
10 punts respecte l’anàlisi del cost de la proposta. Mentre que EMETRES ha obtingut un total
de 20 punts, 10 i 10 punts respectivament.
En l’oferta qualitativa sotmesa a valoració objectiva, SIRIUS ha obtingut 5 punts, havent
apreciat que entre la documentació aportada, existeixen 5 certificats d’haver participat en
tasques d’investigació o divulgació en tecnologia led aplicada a E.P., consistents en què el
representant de l’empresa, Xavier Arqué i Teresa Nuñez com a persona ocupada, participen
en 5 ocasions entre els dos com a ponents en jornades tècniques. En canvi, EMETRES ha
aportat varis certificats però que s’entén responen al mateix contracte, respecte diferents
carrers, excepte un certificat, i a més no s’aprecien com un supòsit d’investigació o divulgació
en tecnologia led, ja que es tracta d’una prestació d’un contracte d’estudi i redacció d’un
projecte base. Per aquest motiu no se li h atorgat cap punt en aquest apartat. Cal dir que
SIRIUS ha aportat més documentació amb l’ànim d’obtenir més puntuació en aquest apartat,
però s’ha refusat es tractessin de casos de participació en investigació i divulgació, ja que es
tracta de certificats d’assistència a jornades tècniques sobre la tecnologia led.
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Assignació de punts

Finalment, quan quan al preu, SIRIUS ha ofert un preu de 31.000 euros IVA exclòs, i
EMETRES 31.454,89 euros, IVA exclòs, obtenint d’acord amb la formula prevista a l’apartat
H.2.1, 64,22 i 61,75 punts respectivament.
Les anteriors valoracions s’han fet conforme a allò previst a la clàusula catorzena del Plec de
clàusules administratives i l’apartat H del quadre de característiques.
Resultat de l’anterior, la mesa de contractació ha proposat per ser a l’adjudicatària del contracte
a la societat SIRIUS SOLUCIONS D’ENGINYERIA, SLP.

En quan a la solvència tècnica, en el mateix moment es va aportar certificats de bona execució
entre els anys 2016 a 2018, per part d’Ajuntament, com el de Mollerussa, Les Borges Blanques,
Sant Marti de Maldà, Linyola, Bellcaire, etc. L’import acumulat resultant del valor de projectes
executats en una anualitat, per exemple la de 2018, supera el 70% del valor estimat del present
contracte. D’aquesta manera, s’infereix que compleix amb allò exigit en la característica
G.2.B).
Atès que per part de la intervenció s’ha fiscalitzar l’expedient (informe 107/2019) amb el resultat
de favorable
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'Informe de Secretaria, i de conformitat amb
la Disposició Addicional Segona i l'article 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
En base a l’anterior,
RESOLC
PRIMER. Adjudicar a l’empresa SIRIUS SOLUCIONS D’ENGINYERIA, SLP, amb NIF
B25807082, representada per Xavier Arqués Grau, el contracte de SERVEIS DE REDACCIÓ I
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En quan a la solvència econòmic financera, en ocasió de la presentació de la Declaració
responsable presentada en la licitació, es va aportar un Certificat de Cobertura de la Pòlissa
núm.: B02-04/171402263/19T, amb un import assegurat per responsabilitat civil de 600.000
euros, complint així allò exigit a la Característica G.2.A).

DECRET

Per bé que s’ha incorporat a l’expedient els certificats de trobar-se al corrent de pagament amb
Hisenda i la Seguretat Social, i l’empresa ha constituït una garantia definitiva mitjançant aval
bancari, de data 16 de maig de 2019, amb referència del Registre Especial d’Avals
9340.03.2063214-65 per import de 1.550 euros. També ha presentat la resolució d’estar inscrit
al RELI.

Número : 2019-0424 Data : 25/05/2019

Atès que posteriorment s’ha requerit a aquesta societat per tal que presentés la documentació
bastant per acreditar tant la capacitat per a contractar, les solvències tècnica professional,
econòmic financera, la no concurrència de causes de prohibició de contractar, especialment
estar al corrent de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social, i d’haver constituït la garantia
definitiva, per import del 5% de l’import d’adjudicació.

DIRECCIÓ DEL PROJECTE SINGULAR DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN
ELS SERVEIS PÚBLICS MITJANÇANT LA RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
D'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI D'ALCARRÀS. L’adjudicació és per
import de 31.000 euros, més 6.510 euros corresponents a l’IVA aplicable, resultant una
despesa total de 37.510 euros.
25807082
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 2019/170/165/6091703 corresponent del
pressupost municipal de 2019.
TERCER. Notificar a la persona adjudicatària del contracte, la present Resolució i citar-lo per a
la signatura del contracte que tindrà lloc en la data i hora indicada en la citació. Així mateix,
notificar a la resta de persones adjudicatàries.

A Alcarràs, a la data al marge

DECRET

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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CINQUÈ. 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 de Contractes del Sector
Públic.

Número : 2019-0424 Data : 25/05/2019

QUART. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant.

