TALHER S.A.
Carrer JOSEP FERRETER I MORA N.0002 N2.0004 Pis.3
BARCELONA
08019
Us notifico que, en data 30.06.2021, l’Alcaldia ha dictat el decret número 885 que
transcrit literalment és com segueix:
“Aprovació de l’adjudicació del contracte d’obres de gestió i millora forestal de
la finca El Pujol de Matadepera
ANTECEDENTS

I.- Es va redactar el projecte executiu de l’obra de gestió i millora forestal de la finca
El Pujol per l’enginyer forestal Jordi Vigué Ruaix, el qual es va aprovar definitivament
per Decret d’alcaldia núm. 375 de data 29.03.2021, del qual en resultaren clarament
les necessitats que es pretenen cobrir amb el contracte, així com la idoneïtat de
l’objecte i el contingut del mateix.
II.- Per Decret d’alcaldia núm. 595 de data 07.05.2021, es va incoar l’expedient
administratiu per a la contractació de les prestacions de referència demanant els
informes preceptius, així com la redacció del plec de clàusules administratives
particulars i la resta de la documentació complementària que s’escaigués.
III.- Per Decret d’alcaldia núm. 675, de data 24.05.2021 es va aprovar l’expedient de
contractació de de les obres de gestió i millora forestal de la finca El Pujol de
Matadepera, així com el plec de clàusules administratives particulars i demés
documentació que obra a l’expedient. Aquest expedient es tramita de forma ordinària,
no està subjecte a regulació harmonitzada i no és susceptible de recurs especial, i es
porta a terme mitjançant procediment obert simplificat sumari i adjudicació mitjançant
diversos criteris d’adjudicació.
III.- En data 27.05.2021 es va publicar la convocatòria de la licitació en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de Matadepera.

IV.- D’acord amb el certificat d’ofertes presentades que obra a l’expedient varen
presentar oferta telemàtica a través de la plataforma de contractació pública les
següents empreses licitadores:
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Empresa

NIF

Treballs Forestals Presegue S.L.

B65543969

TALHER, S.A,

A08602815

Gil Forestal, SL,

B44187078

Explotacions Forestals M. Bautista SL

B25334202

V.- En data 15.06.2021 es va procedir a l’obertura de les ofertes telemàtiques i la seva
qualificació amb el resultat següent:

Reducció dels
Preu ofert sense
terminis
IVA
d'execució

Empresa
Treballs Forestals Presegue S.L.

49.889,00 €

4 setmanes

TALHER, S.A,

42.672,14 €

4 setmanes

Gil Forestal, SL,

46.664,44 €

4 setmanes

Explotacions Forestals M. Bautista SL

40.299,99 €

4 setmanes

VI.- Es va procedir a aplicar l’article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques,
així com l’altre criteri de temeritat establert a la clàusula 1.15) del PCAP resultant que
cap empresa estava incursa en presumpció de temeritat:
Preu de licitació sense IVA

53.641,89 €

Nº ofertes pel càlcul de la nova
mitjana
4

EMPRESA

Exclos
es del
càlcul
OFERTA SENSE %
NOVA Termerit POSICI
IVA
BAIXA MITJA at
Ó
NA (>
10%
mitjana
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)

Treballs Forestals Presegue S.L.

49.889,00 €

7,00% no

no

4

TALHER, S.A,

42.672,14 €

20,45% no

no

2

Gil Forestal, SL,

46.664,44 €

13,01% no

no

3

40.299,99 €

24,87% no

no

Explotacions
Bautista SL

Forestals

M.

Mitjana

16,33%

Mitjana -10%

26,33%

Mitja +10%

6,33%

1

NOVA MITJA sense ofertes
elevades
16,33%
Llindar de temeritat

26,33%

Tot seguit es va procedir a valorar i classificar les ofertes presentades, amb el resultat
següent:

Empresa

Criteri 1 Criteri
2
Total
Preu més Reducció dels terminis
puntuació
baix
d'execució

Treballs Forestals Presegue S.L.

25,32

10,00

35,32

TALHER, S.A,

74,00

10,00

84,00

Gil Forestal, SL,

47,07

10,00

57,07

Explotacions Forestals M. Bautista SL 90,00

10,00

100,00

VII.- Es va comprovar que tots els licitadors estesin inscrits en el RELI o en el
ROLECE
Consten a l’expedient aquests els
RELI/ROLECE.

certificats acreditatius de la inscripció al
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VIII.- Es va comprovar que l’empresa que ha obtingut millor puntuació,
EXPLOTACIONS FORESTALS M. BAUTISTA SL amb NIF B25334202:
-

No està al corrent de les seves obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat
Social amb resultat negatiu. Consta el certificat a l’expedient.

S’exclou aquesta empresa de la licitació atès que d’acord amb l’article 71.1.d) de la
LCSP està incursa en prohibició per a contractar amb l’administració.
IX.- Tot seguit es va procedir a comprovar que l’empresa següent d’acord amb la
puntuació obtinguda, TALHER SA amb NIF A08602815:
-

Està al corrent de les seves obligacions amb l’Agència Tributària amb resultat
positiu. Consta el certificat a l’expedient.
Està al corrent de les seves obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social
amb resultat positiu. Consta certificat a l’expedient

X.- L’article 75.2 de la LCSP, integració de la solvència amb mitjans externs, no opera
en el procediment simplificat sumari atès que d’acord amb l’article 159.6 del mateix
cos legal no és necessari acreditar la solvència, i així es va establir a la clàusula 1.10
del plec de clàusules administratives particulars.
XI.- El termini de durada d’aquest contracte és de dos mesos comptats des de la
signatura de l’acta de replanteig i inici de l’obra, si ha estat notificada l’aprovació del
Pla de seguretat i salut en el treball, d’acord amb l’oferta presentada pel licitador
proposat com adjudicatari.
XII.- La despesa derivada d’aquesta contractació de 64.906,69 € IVA inclòs es va
imputar amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:

Exercici 2021

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

64.906,69€

10

1722

609.03

XI.- Cal ajustar comptablement la consignació pressupostària de la despesa aprovada
per Decret d’alcaldia núm. 675, de data 24.05.2021, per tal d’adequar-la a la baixa
d’adjudicació, de conformitat amb el detall següent:
Import €
Exercici 2021

- 13.273,40

Orgànic Programa Econòmic
10

1722

609.03
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XII.- Conseqüentment, la despesa corresponent a l’adjudicació que es proposa, per un
import de 51.633,29 € IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a la següent aplicació
pressupostària:

Exercici 2021

Import €

Orgànic

Programa

Econòmic

51.633,29

10

1722

609.03

XIII.- S’ha emès informe jurídic de data 23.06.2021 referent a l’adjudicació d’aquest
contracte.
FONAMENTS JURÍDICS
-

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic: articles 151,
157, 158, i 159
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya
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 contradiguin l’esmentada Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes
del sector públic.
D’acord amb la Disposició addicional segona, punt 1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic, correspon a l’alcalde
de
l’Ajuntament la competència com a òrgan de contractació respecte als
contractes d’obra, quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos
ordinaris del pressupost , ni en qualsevol cas la quantia de sis milions d’euros,
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a
quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no
superi ni el percentatge indicat , referit als recursos ordinaris del pressupost
del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

En virtut de les facultats que m’han estat conferides,
RESOLC:
Primer.- Excloure del procediment a l’empresa EXPLOTACIONS FORESTALS M.
BAUTISTA SL atès que no està al corrent de les seves obligacions amb la Tresoreria
de la Seguretat Social segons consta en certificats que obren a l’expedient.
Segon.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar, mitjançant el procediment obert
simplificat sumari, mitjançant diversos criteris d’adjudicació, el contracte d’obres de
gestió i millora forestal de la finca El Pujol de Matadepera, a l’empresa TALHER SA,
amb NIF A08602815, d’acord amb l’informe emès pel responsable del contracte, amb
subjecció al plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques, aprovats per Decret d’alcaldia núm. 675, de data 24.05.2021 i l’oferta
presentada per l’adjudicatari.
Tercer.- Establir com a preu total del contracte l’import total de 42.672,14 € més IVA.
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Quart.- Establir que la durada d’aquest contracte serà de dos mesos comptats des de
la signatura de l’acta de replanteig i inici d’obra, si ha estat notificada l’aprovació del
Pla de Seguretat i salut en el treball.
Cinquè.- Disposar la despesa per import de 51.633,29 € IVA inclòs amb càrrec a la
següent aplicació pressupostària:
Import €
Orgànic
Programa Econòmic
Exercici 2021

51.633,29

10

1722

609.03

Sisè.- Comunicar a l’adjudicatari que haurà formalitzar el contracte mitjançant
signatura d’acceptació de la resolució d’adjudicació en el termini dels 15 dies hàbils
següents a la rebuda de la notificació d’aquest acord.
Setè.- Notificar aquest acord a l’empresa TALHER SA, a la resta d’empreses
licitadores i a les àrees d’obres i d’hisenda pel seu coneixement i efectes i publicarlo al perfil del contractant de l’Ajuntament de Matadepera (www.matadepera.cat)
Vuitè.- Comunicar aquest contracte al registre públic de contractes.
”
Règim de recursos
Contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació o, si escau,
publicació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquest acte, es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva
notificació o, si escau, publicació, d’acord amb el que preveu l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat o, si escau, publicat la seva
resolució– el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de
sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició
s’entengui desestimat.
Tanmateix, podeu interposar qualsevol recurs previst a la legislació vigent que
considereu procedent, d’acord amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPAC).
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Matadepera, a la data de la signatura electrònica
Juan Antonio Gil Lemus
Secretari

Assabentat del contingut de la present notificació, accepto el contingut de la resolució de
l’adjudicació del contracte esmentat a la present notificació, en compliment del que disposa
l’article 159.6.g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
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