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Núm. expedient.: X2021000891

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
OBERTURA SOBRE ÚNIC
Reunida la Mesa de Contractació de l'Ajuntament d'Anglès, en data 08 d’abril de
2021 amb l’objecte de procedir a l’obertura dels sobres únics digitals presentats en
l’expedient instruït per a la contractació del servei de control integrat de plagues en
locals, edificis de titularitat municipal i diverses zones del municipi d’Anglès ,
mitjançant procediment obert simplificat sumari, amb un pressupost base de
licitació de 14.400 € (IVA exclòs).
En virtut del que estableix l’article 18 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim
jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a fi de
donar compliment a les mesures de teletreball recollides en el decret de
l’Ajuntament d’Anglès núm. 398 de 25 de maig de 2020, aquesta sessió d’obertura
de sobres es desenvolupa a telemàticament.
Membres de la Mesa presents:
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Com a Presidenta:
-

Àstrid Desset Desset

Com a vocals:
-

Sandra Pinos Martínez
Leonor Martínez Lacambra
Eugènia Iglesias Berini

Com a Secretari:
-

David Rojas Rebato

Hora de començament de la sessió: 14:30 h
Desenvolupament de la sessió:
Reunides les persones designades com a membres de la Mesa i com a qüestió
preliminar a la vàlida constitució de la mateixa, la secretària les requereix per tal
que es pronunciïn sobre si concorre o no algun conflicte d’interessos en relació
amb aquesta contractació en el sentit del que preveu l’article 64 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP). Totes les
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persones presents manifesten que no tenen directa o indirectament un interès
financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet la seva
imparcialitat i independència en el context d’aquest procediment de licitació i, per
tant, la presidenta dona per constituïda la Mesa i s’inicia la sessió.
De conformitat amb allò que disposen els articles 140, 159 i 326.6 de la LCSP, la
Presidenta declara obert l’acte i informa que, segons el certificat de registre
d’ofertes emès per l’eina Sobre Digital de la Plataforma de serveis de contractació
pública, han presentat ofertes els licitadors següents:

D’acord amb el previst a l’article 159.4 d) i f) LCSP en relació amb l’article 157.4 de
la mateixa llei, modificat per la Disposició final 3a del Reial Decret-llei 16/2020, de
28 d’abril l’acte d’obertura no és públic en tant que es realitza per mitjans
electrònics.
Per la Presidència de la Mesa es comunica que, de conformitat amb la clàusula
1.12 del plec de clàusules administratives particulars, el sobre únic hauria de
contenir:
a) Declaració responsable
Les empreses licitadores han de presentar la declaració responsable, la qual
s’adjunta com a Annex a aquest plec i com a plantilla inclosa en l’eina del sobre
Digital, mitjançant el qual declaren que ostenten la representació de la societat que
presenta l’oferta; que compten amb l’adequada solvència econòmica, financera i
tècnica; que compta amb les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat; que
no està incurs en cap prohibició de contractar; que compleix amb la resta de
requisits que s’estableixen en aquest plec; que, si escau, disposa del compromís
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per escrit de l’empresa tercera que utilitzarà per completar la solvència econòmica,
financera o tècnica exigida.
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les
adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on
rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana
designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de
correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de
presentar la declaració responsable. A més de la declaració responsable, han
d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. Aquest document caldrà
incorporar-lo a l’apartat “Altra documentació” en l’eina del sobre Digital.
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La declaració responsable s’ha de presentar signada electrònicament per la
persona o les persones que tenen la deguda representació de l’empresa per
presentar la proposició.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest plec, el compliment dels quals s’ha indicat en la declaració responsable,
l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per
haver presentat l’oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb caràcter previ a
l’adjudicació. Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà
demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la
documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin
que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració
responsable o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment.
No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una
base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no
està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de
les dades inscrites en aquests registres.
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir
del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi. Aquest document caldrà
incorporar-lo a l’apartat “Altra documentació” en l’eina del sobre Digital.
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b) Proposició avaluable mitjançant criteris automàtics
Les empreses licitadores han d’incloure en el sobre únic documents que conformen
la seva oferta. La proposició s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com
a Annex al PCAP i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina de
Sobre Digital. L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels
requisits exigits en aquest plec, el compliment dels quals s’ha indicat en la
declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la
proposta d’adjudicació.

S’inicia el procediment d’obertura dels sobres presentats, tenint en compte que totes
les empreses havien introduït les paraules clau abans d’aquest acte.

Es comprova que les declaracions responsables del compliment de les condicions
establertes legalment per contractar amb l’Administració s’ajusten al model de
l’annex del PCAP i, s’admeten totes les ofertes presentades.
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A continuació, es dona lectura de les ofertes presentades i avaluables mitjançant
criteris automàtics.
La mesa procedeix a valorar les ofertes amb el següent resultat:

Es comprova que no hi ha cap oferta que es trobi incursa en presumpció
d'anormalitat, d’acord amb la clàusula 1.18 del PCAP i de l'article 159 de la LCSP.
A la vista dels resultats l'empresa millor classificada és Fitostinger S.L. amb CIF
B67052324, amb la qual cosa es proposa com a empresa adjudicatària.
Es comprova que l'empresa està inscrita en el RELI, que està degudament
constituïda, el signatari de la proposició té poder per a formular l'oferta, alhora que
està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Agència Tributària, la
Seguretat Social i l'Ajuntament d’Anglès i que no està incursa en prohibició per
contractar, segons la declaració responsable presentada.
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En relació amb la solvència tècnica exigida en la licitació, es comprova que consta
inscrita al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) per a
l’activitat de servei de biocides a tercer persones (tipus 2, 4, 14, 18 i 19).
Així mateix, consta al RELI que l’empresa disposa de magatzem per a biocides i
l’acreditació del personal tècnic de l’empresa.

A continuació la Mesa procedeix a:
PRIMER.- Proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació de la licitació del servei de
control integrat de plagues en locals, edificis de titularitat municipal i diverses
zones del municipi d’Anglès a favor de Fitostinger S.L. amb CIF B67052324, per un
import de 10.801,50 euros, IVA exclòs (13.069,81 euros, IVA inclòs), per un
contracte de 2 anys amb possibilitat d’una pròrroga de dos anys de durada.
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SEGON .- Publicar al perfil del contractant l’Acta de la Mesa relativa a l’obertura del
sobre únic del procediment de contractació consistent en el contracte de serveis de
control integrat de plagues en locals, edificis de titularitat municipal i diverses
zones del municipi d’Anglès.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dona per acabada la reunió, a les 15:05h
del migdia i signa aquesta acta juntament amb el Secretari, que en dona fe.

La Presidenta de la Mesa

El Secretari de la Mesa

