Exp.: 2019/000054

Codi: A115 E01 U
Ref.: NMB

Assistents a l'acte: Presidenta: l’alcaldessa presidenta. Vocals: el secretari de la corporació, la
interventora accidental i la cap de l’Àrea d’Urbanisme. Secretària: l’administrativa de
Contractació.
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 7 DE GENER DE 2019
A la casa consistorial de Roses, essent les 12:00 hores del dia 7 de gener de 2019, es reuneix
en sessió ordinària la Mesa de Contractació Permanent amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació d'actes de les anteriors sessions de la Mesa de Contractació Permanent
Per unanimitat de vots s'acorda aprovar les actes de les sessió de la Mesa de Contractació
Permanent que van tenir lloc els dies 3, 13, 17, 19, 20 i 21 de desembre de 2018.
2. Expedient núm. 2018/005932 de contractació del «Servei d’assistència i col·laboració en la
recaptació de tributs i preus públics municipals»

Acte d’obertura dels sobres A (Documentació general) i B (Oferta econòmica i de millores)
corresponent al «Servei d’assistència i col·laboració en la recaptació de tributs i preus públics
municipals».
La Mesa de Contractació Permanent, constituïda pels membres al final relacionats, té per
objecte l’obertura i l’examen dels sobres A (Documentació general) i B (Oferta econòmica i de
millores) corresponent al «Servei d’assistència i col·laboració en la recaptació de tributs i preus
públics municipals».
A la licitació s’ha presentat el licitador següent:
1. CAIXABANK, SA (A08663619)
A la vista del certificat de la proposició presentada, la Mesa de Contractació Permanent
acorda declarar que ha sigut presentada en temps i forma d'acord amb el Plec de clàusules
administratives particulars i, per tant, procedeix a la seva obertura.
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A continuació, la Mesa de Contractació Permanent procedeix, en acte públic, a la qualificació
de la declaració presentada pel licitador.
P: Presentat

NP: No presentat

Declaració responsable de compliment de les
condicions establertes per a contractar amb el sector
públic
(Annex 1)
P

Licitador

1. CAIXABANK, SA

Examinades les declaracions presentades i un cop qualificades, la Mesa de Contractació
Permanent acorda declarar-les conformes, i procedeix a l’obertura del sobre B de l’oferta
econòmica i d’ofertes de millora presentades pel licitador.

OFERTA ECONÒMICA

LICITADOR

Preu de licitació: 55.556,00 €
IVA 21%: 10.343,76 € (sobre 49.256,00 €)
Total: 65.899,76 €
---------------------------------------------------DSECOMPTE OFERTAT (EN %) A APLICAR
A TOTS ELS PREUS UNITARIS DEL SERVEI

PUNTUACIÓ
Màxim 70 punts

0,00 %

0

1. CAIXABANK, SA

OFERTA DE MILLORES
Servei de
Nombre d’oficines
Nombre de caixers
refacturació de
obertes al públic a
automàtics aptes per
rebuts docmiciliats
Roses amb
pagar amb codi de
que resultin
PUNTUACIÓ
assistència
barres
retornats, sense cost
LICITADOR
Màxim 30 punts
presencial al client
addicional

1.
CAIXABANK,
SA

1 punt
3 punts Màxim
Màxim
per oficina
per caixer 15 punts
5 punts
addicional
7 caixers
ofertats

15

3 oficines
ofertades

3

Ofertat

10 punts

SÍ

10

28
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PUNTUACIÓ TOTAL

OFERTA ECONÒMICA

OFERTA DE MILLORES

Màxim 70 punts

Màxim 30 punts

0

28

LICITADOR

1. CAIXABANK, SA

MÀXIM
100 PUNTS

28

A la vista de la puntuació total obtinguda, la Mesa de Contractació Permanent acorda:
1. Classificar la proposició admesa, en ordre decreixent de valoració, amb el resultat següent:
1. CAIXABANK, SA, amb una puntuació de 28 punts
2. Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa
CAIXABANK, SA, amb CIF A08663619, per un preu de 55.556,00 € més 10.343,76 €, en
concepte de 21% d’IVA (sobre l’import de 49.256,00 €), que fan un total de 65.899,76 € i
d’acord amb la seva oferta de millora, per un termini d'execució de dos anys, per ser la millor
oferta d’acord amb els criteris d’adjudicació, prèvia presentació de la documentació
necessària per a l’adjudicació.
3. Consultades les dades del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat
(ROLECE) i del Registre d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), als
efectes de requerir la documentació justificativa de complir els requisits per a aquesta
contractació, resulta que l’empresa proposada per a l’adjudicació del contracte no hi figura
inscrita.
Consta a l’expedient 2013/4720 l’escriptura de constitució de la societat degudament inscrita
en el Registre Mercantil i l’acreditació de l’habilitació empresarial o professional necessària per
a l’execució del contracte de ser una entitat bancària legalment establerta i constituïda,
autoritzada per operar a Espanya pel Banc d’Espanya, i de constar inscrita en el Registre de
bancs i banquers, amb el número de codificació 2100.
Feta la consulta de dades a Via Oberta (AOC), resulta que l’empresa proposada per a
l’adjudicació està donada d’alta a l’IAE i que es troba al corrent de pagament de les seves
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obligacions amb la Seguretat Social. En canvi, feta la consulta a l’Agència Tributària, el resultat
és que «No està al corrent de pagament de deutes tributaris en període executiu».
Per tant, se la requereix perquè presenti, dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar des de
l’enviament d’aquest requeriment, la següent documentació:
a) Acreditació d’estar al corrent de pagament dels deutes tributaris.
b) Poders de representació de la persona que signa l’oferta.
c) Acreditació de la solvència econòmica i financera de tenir un volum global de negocis per
import igual o superior a 40.000,00 €, en el compte de pèrdues i guanys en qualsevol dels tres
últims exercicis comptables aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o oficial que
correspongui.
Forma d’acreditació:
Certificació, nota simple o informació anàloga expedida pel Registre i que contingui els
comptes anuals, sempre que estigui vençut el termini de presentació i que les mateixes es
troben en ell dipositades. Si l'últim exercici es trobés pendent de dipòsit, s'hauran de
presentar acompanyades de la certificació de la seva aprovació per l'òrgan competent per a
això i de la seva presentació en el Registre. Els empresaris individuals no inscrits han de
presentar el seu llibre d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
d) Acreditació de la solvència tècnica i professional de tenir un import anual acumulat de l’any
de major execució, dins dels últims tres anys, sigui igual o superior a 30.000,00 € en l’execució
de serveis de la mateixa naturalesa a la licitada.
Forma d’acreditació:
Relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l'objecte del contracte, en el curs dels últims tres anys, en la qual s'indiqui
l'import, la data i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Per als més importants
s’aportaran certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic. Quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari
acompanyada dels documents que tingui en el seu poder que acreditin la realització de la
prestació.
4. La documentació es presentarà per mitjans electrònics, mitjançant la Instància genèrica
disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Roses, a la qual s’hi adjuntarà la
documentació requerida en format PDF.
Indicar a l'interessat que, en cas de tenir ja presentada la documentació o part de la
documentació requerida, haurà d'indicar en quin procediment, per tal de no haver-la de tornar
a presentar. En tot cas, la documentació haurà de complir els requisits mínims establerts per a
aquesta licitació i ser vigent.
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5. Notificar a l’empresa proposada per a l’adjudicació el present requeriment.
6. Indicar a l’interessat que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa, i per
tant no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugui exercitar el que estimi
procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
7. Comunicar aquest requeriment al responsable del seguiment i l’execució del contracte.
8. Publicar l’acta d’aquesta sessió de la Mesa de Contractació Permanent en el Perfil del
contractant de l’Ajuntament.

3. Expedient núm. 2018/007646 de contractació del “Servei d’enregistrament, producció i
difusió per un mitjà de televisió digital terrestre (TDT) de diferents programes i espais televisius
d’interès municipal»
Acte d’obertura dels sobres A (Documentació general) i B (Oferta econòmica i de millores)
corresponent al “Servei d’enregistrament, producció i difusió per un mitjà de televisió digital
terrestre (TDT) de diferents programes i espais televisius d’interès municipal».
A la licitació s’ha presentat el licitador següent:
1. TELEVISIÓ DE ROSES, SL (B17331083)
A la vista del certificat de la proposició presentada, la Mesa de Contractació Permanent
acorda declarar que ha sigut presentada en temps i forma d'acord amb el Plec de clàusules
administratives particulars i, per tant, procedeix a la seva obertura.
A continuació, la Mesa de Contractació Permanent procedeix, en acte públic, a la qualificació
de la declaració presentada pel licitador.
P: Presentat

Licitador

1. TELEVISIÓ DE ROSES, SL

NP: No presentat
Declaració responsable de compliment de les
condicions establertes per a contractar amb el sector
públic
(Annex 1)
P
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Examinades les declaracions presentades i un cop qualificades, la Mesa de Contractació
Permanent acorda declarar-les conformes, i procedeix a la lectura de l’oferta econòmica i de
millores presentades pel licitador.

OFERTA ECONÒMICA

LICITADOR

Preu de licitació: 53.596,90 €
IVA 21%: 11.255,35 €
Total: 64.852,25 €

PUNTUACIÓ
Màxim 60 punts

53.596,90 €

60

1. TELEVISIÓ DE ROSES, SL

* Oferta econòmica amb IVA exclòs
OFERTA DE MILLORES
1. TELEVISIÓ DE ROSES, SL
Augment del nombre d’emissions de programes

Nombre de repeticions
ofertades

1 punt per repetició
addicional, fins a un
2
màxim de 2 punts
1 punt per repetició
Repeticions addicionals del
addicional, fins a un
2
programa Regidors
màxim de 2 punts
Repeticions addicionals del 1 punt per repetició
programa Hora de
addicional, fins a un
2
l’Alcalde/ssa
màxim de 2 punts
1 punt per repetició
Repeticions addicionals de
addicional, fins a un
5
l’agenda municipal
màxim de 4 punts
Increment del temps de durada dels programes
Nombre de minuts
Regidors i Hora de l’Alcalde/ssa
addicionals ofertats
5 punts per cada 5
Increment del temps de
minuts d’increment,
durada del programa
10
fins a un màxim de 10
Regidors
punts
5 punts per cada 5
Increment del temps de
minuts d’increment,
durada del programa Hora
10
fins a un màxim de 10
de l’Alcalde/ssa
punts
Repeticions addicionals de
la sessió plenària mensual

PUNTUACIÓ MILLORES

Puntuació
Màxim 10 punts
2

2

2

4
Puntuació
Màxim 20 punts
10

10

30
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PUNTUACIÓ TOTAL

OFERTA ECONÒMICA

OFERTA DE
MILLORES

Màxim 60 punts

Màxim 30 punts

60

30

LICITADOR

1. TELEVISIÓ DE ROSES,
SL

MÀXIM
90 PUNTS

90

A la vista de l’oferta econòmica presentada, la Mesa de Contractació Permanent procedeix a
comprovar si pot ser considerada com a oferta anormalment baixa, d'acord amb la clàusula
11.2 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquest contracte, que
estableix que s’identificarà com a oferta anormalment baixa, en el cas que concorri a la
licitació una sola oferta, si és inferior al 25% del pressupost de licitació.
Feta la comprovació, resulta que la proposició no pot ser considerada com a oferta
anormalment baixa, per la qual cosa la Mesa de Contractació Permanent acorda:
1. Classificar la proposició admesa, en ordre decreixent de valoració, amb el resultat següent:
1. TELEVISIÓ DE ROSES, SL, amb una puntuació de 90 punts
2. Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa
TELEVISIÓ DE ROSES, SL, amb CIF B17331083, per un preu de 53.596,90 € més 11.255,35 €,
corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de 64.852,25 €, per un termini d'execució de dos
anys i d’acord amb la seva oferta de millora d’augment del nombre d’emissions de programes
i d’increment del temps de durada dels programes Regidors i Hora de l’Alcalde/ssa, per ser la
millor oferta d’acord amb els criteris d’adjudicació, prèvia presentació de la documentació
necessària per a l’adjudicació.
3. Consultades les dades del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat
(ROLECE) i del Registre d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), als
efectes de requerir la documentació justificativa de complir els requisits per a aquesta
contractació, resulta que l’empresa proposada per a l’adjudicació del contracte no hi figura
inscrita.
Consultades les dades de Via Oberta (AOC), resulta que l’empresa proposada per a
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l’adjudicació està donada d’alta a l’IAE i que es troba al corrent de pagament de les seves
obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
Així mateix, consta a l’Ajuntament la següent documentació:
- Escriptura de constitució de la societat degudament inscrita en el Registre Mercantil i els
poders de representació de les persones que signen l’oferta (expedient 2014/2595)
- Acreditació de la solvència econòmica i financera de tenir un volum global de negocis per
import igual o superior a 30.000,00 €, en el compte de pèrdues i guanys en qualsevol dels tres
últims exercicis comptables aprovats i dipositats en el Registre Mercantil; acreditació de la
solvència tècnica i professional de tenir un import anual acumulat de l’any de major execució,
dins dels últims tres anys, igual o superior a 25.000,00 € en l’execució de serveis de la mateixa
naturalesa a la licitada així com acreditació de l’habilitació professional requerida per a
l’execució del contracte de disposar de la llicència preceptiva per a l'emissió de Televisió
Digital Terrestre (TDT) amb àmbit de cobertura corresponent a la demarcació de l'Alt Empordà,
d'acord al Mapa de Cobertura de la TDT fixat per la Generalitat de Catalunya i al Plan Técnico
Nacional de la TDT del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, i que disposa dels mitjans per
realitzar el servei (expedient 2017/7507)
Per tant, se la requereix perquè presenti, dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar des de
l’enviament d’aquest requeriment, únicament la següent documentació:
- Documentació acreditativa d’haver constituït i dipositat a la Tresoreria Municipal la garantia
definitiva del contracte per import de 2.679,85 €, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació
(sense IVA), o sol·licitud de retenció en el preu.
4. La documentació es presentarà per mitjans electrònics, mitjançant la Instància genèrica
disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Roses, a la qual s’hi adjuntarà la
documentació requerida en format PDF.
5. Notificar a l’empresa proposada per a l’adjudicació el present requeriment.
6. Indicar a l’interessat que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa, i per
tant no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugui exercitar el que estimi
procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
7. Comunicar aquest requeriment al Departament de Tresoreria i a la responsable del
seguiment i l’execució del contracte.
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8. Publicar l’acta d’aquesta sessió de la Mesa de Contractació Permanent en el Perfil del
contractant de l’Ajuntament.

4. Expedient núm. 2018/012175 de contractació del «Servei d’assegurança de la flota de
vehicles de l’Ajuntament de Roses»
Acte d’obertura del sobre únic corresponent al “Servei d’assegurança de la flota de vehicles de
l’Ajuntament de Roses».
La Mesa de Contractació Permanent, constituïda pels membres al final relacionats, té per
objecte l’obertura i l’examen del sobre únic per a la contractació del “Servei d’assegurança de
la flota de vehicles de l’Ajuntament de Roses».
A la licitació s’ha presentat el licitador següent:
1. SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA (A28119220)
A la vista del certificat de la proposició presentada, la Mesa de Contractació Permanent
acorda declarar que ha sigut presentada en temps i forma d'acord amb el Plec de clàusules
administratives particulars i, per tant, procedeix a la seva obertura.
A continuació, la Mesa de Contractació Permanent procedeix, en acte públic, a la qualificació
de la declaració presentada pel licitador.
P: Presentat
Licitador
1. SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA

NP: No presentat
Declaració responsable de compliment de les
condicions establertes per a contractar
(Annex 1)
P

Examinades les declaracions presentades pel licitador i un cop qualificades, la Mesa de
Contractació Permanent acorda declarar-les conformes i procedeix a la lectura de l’oferta
econòmica i d’altres criteris d’adjudicació.

OFERTA ECONÒMICA

LICITADORS

Descompte ofertat (en %) a
aplicar a tots els preus
unitaris del servei

PUNTUACIÓ
Màxim 80 punts
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1. SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA

12%

80

* Oferta econòmica exempta d’IVA
OFERTA DE MILLORES

LICITADOR

1. SEGUROS CATALANA
OCCIDENTE, SA

Millora d’inclusió de la Millora d’inclusió de la
garantia de robatori del garantia d’incendi del
vehicle
vehicle
Ofertat

Màxim
10 punts

Ofertat

Màxim
10 punts

SÍ

10

SÍ

10

PUNTUACIÓ
Màxim 20 punts

20

PUNTUACIÓ TOTAL

OFERTA ECONÒMICA OFERTA DE MILLORES
LICITADOR

1. SEGUROS CATALANA
OCCIDENTE, SA

Màxim 80 punts

Màxim 20 punts

80

20

MÀXIM
100 PUNTS

100

A la vista de l’oferta econòmica presentada, la Mesa de Contractació Permanent procedeix a
comprovar si pot ser considerada com a oferta anormalment baixa, d'acord amb la clàusula
11.2 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquest contracte, que
estableix que s’identificarà com a oferta anormalment baixa, en el cas que concorri a la
licitació una sola oferta, si és inferior al 25% del pressupost de licitació.
Feta la comprovació, resulta que la proposició no pot ser considerada com a oferta
anormalment baixa, per la qual cosa la Mesa de Contractació Permanent acorda:
1. Classificar la proposició admesa, en ordre decreixent de valoració, amb el resultat següent:
1. SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA, amb una puntuació de 100 punts
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2. Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA, amb CIF A28119220, per un preu amb caràcter de
despesa màxima de 49.200,00 €, exempts d’IVA, per un termini d'execució de tres anys,
d’acord amb la seva oferta econòmica i d’acord amb la seva oferta de millora d’incloure les
garanties de robatori i d’incendi en tots els vehicles inclosos en la flota de la modalitat
d’assegurança de tercers, per ser la millor oferta d’acord amb els criteris d’adjudicació, prèvia
presentació de la documentació necessària per a l’adjudicació.
El preu del contracte s’estableix amb caràcter de despesa màxima d’acord amb el preus
unitaris següents als quals s’ha aplicat el 12% de descompte ofertat pel licitador:
PREUS UNITARIS
TIPUS VEHICLE

Ús general

Ús policia

Furgoneta

440

484

Camió

704

-

Vehicle Dúmper

220

-

Vehicle carretó

220

-

Monovolum

396

484

Tot Terreny

440

528

Turisme

308

396

Motocicleta

132

220

Complement assegurança danys propis (tot risc sense franquícia)

TIPUS VEHICLE

PREU COMPLEMENT
Ús general

Ús policia

Monovolum

396

484

Tot Terreny

396

484

Turisme

396

484

3. Consultades les dades del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat
(ROLECE) i del Registre d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), als
efectes de requerir la documentació justificativa de complir els requisits per a aquesta
contractació, resulta que l’empresa proposada per a l’adjudicació del contracte hi figura
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inscrita i que té acreditat que reuneix els requisits exigits per a aquesta licitació.
Les dades referents a la solvència tècnica o professional que consten inscrites en el RELI
(Relació de serveis executats en el decurs dels darrers 5 anys) es refereixen en la seva totalitat
a «Contractació assegurances» i no permet la comprovació que l’import requerit per a aquesta
licitació s’hagi executat concretament en serveis d’assegurança del ram de vehicles. Per
aquest motiu, es comproven les dades comptables que consten a l’Ajuntament i resulta que,
durant l’any 2016, l’import total executat per Catalana Occidente, SA en serveis d’assegurança
del ram de vehicles és de 15.529,50 €. Per tant, queda acreditat que l’empresa proposada per
a l’adjudicació del contracte reuneix tots els requisits d’aquesta licitació.
4. Notificar a l’empresa proposada per a l’adjudicació aquest acord.
5. Indicar a l’interessat que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa, i per
tant no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugui exercitar el que estimi
procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
6. Publicar l’acta d’aquesta sessió de la Mesa de Contractació Permanent en el Perfil del
contractant de l’Ajuntament.

5. Altres assumptes
No hi ha altres assumptes a tractar.

I perquè així consti, s’estén la present acta, signada pels components de la Mesa de Contractació
Permanent, de tot el que en dono fe com a secretària de la Mesa, essent les 12:26 hores de la
data al començament assenyalada.

