AJUNTAMENT
DE
BASSELLA

CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN «SENYALITZACIÓ
VIÀRIA INTEGRAL DEL MUNICIPI»
(EXPEDIENT NÚM.: CSUB-CPO-2021-01)

D'una banda, la Sra. Cristina Barbens Capdevila, Alcaldessa de l'Ajuntament de
Bassella, actuant en nom, representació i interès de l’Ajuntament de Bassella amb
CIF P2520600D. D’ara en endavant l’adjudicant.
I de l’altra, el Sr. Francisco Javier Medrano Villar, amb NIF número 16795506D , que
actua en representació de l'empresa SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A., amb CIF
número A42004598, domiciliada a Soria, Polígono Industrial Las Casas II C/ B
parcel·la 222, el qual manifesta tenir plena capacitat per contractar i que no es troba
incurs en cap de les causes d'incompatibilitat ni d’incapacitat, d’acord amb la
legislació aplicable. D’ara en endavant l’adjudicatari.
Es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el present
contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

1.- Per Decret de l’Alcaldia núm. 30/2021, de data 23 de març de 2021, es va aprovar
el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació del
subministrament consistent en «Senyalització viària integral del municipi», per
import de 38.697,35 € i 8.126,44 € d’IVA i un termini d’execució de TRES (3) mesos
a comptar des del dia següent a la formalització del contracte administratiu.
D’acord amb el que preveu la normativa en matèria de contractació, es va considerar
que el procediment més adequat per a l’adjudicació és el procediment obert
simplificat (art. 159LCSP), amb pluralitat de criteris d’adjudicació (Expedient núm.:
CSUB-CPO-2021-01).
2.- Essent els paràmetres principals d’aquesta licitació els següents:
Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT
Objecte del contracte: « Senyalització viària integral del municipi »
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45233294-6 (Instal·lació de senyalització viària)
Valor estimat del contracte: 38.697,35 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 38.697,35 €

IVA%: 8.126,44 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 46.823,79 €
Durada de l'execució: 3 mesos

Durada màxima: 3 mesos
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3.- L’anunci de licitació així com els plecs de clàusules administratives es van
publicar al Perfil del Contractant.
4.- En data 12 d’abril de 2021 per part de la Mesa de contractació es va procedir a
l’obertura del sobre ÚNIC (declaració responsable, i proposició econòmica i millores
ofertades), admetent-se totes les ofertes presentades, i qualificant els documents
presentats, i no observant-se cap defecte, es va procedir a la valoració de les ofertes
admeses d'acord amb els criteris i a la ponderació establerts en el Plec, obtenint el
següent resultat:
Oferta
econòmica

DESEMPAT:
MILLORES

EMPRESA

(Sense
puntuació)

Millora 1

Millora 2

Millora 3

Millora 4

Millora 5

Millora 6

(3 punts)

(6 punts)

(36 punts)

(3 punts)

(30 punts)

(22 punts)

30

22

30

22

30

22

30

22

30

22

PROSEÑAL, S.L.U.

-

3

6

36

3

Dilart Aplicacions
de
Senyalització,
S.L.

-

3

6

36

3

NOVATILU, SL

-

3

6

36

3

SEÑALIZACIONES
VILLAR, S.A.

-

3

6

36

3

LACROIX
CITY
CENTRO, S.A.U.

-

3

6

36

TOTAL

Declara que
reuneix algun/s
dels criteris de
preferència en
cas d’igualació
de proposicions
previstos al
PCAP

100

NO

100
NO
100

NO

100

3

SÍ
100

D’acord amb aquesta relació classificada, hi havia igualtat de valoració de les ofertes
presentades per les empreses PROSEÑAL, S.L.U., Dilart Aplicacions de Senyalització,
S.L., NOVATILU, SL, SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A., i LACROIX CITY CENTRO,
S.A.U., i de conformitat amb la clàusula 9 del Plec, en casos d’empat en les puntuacions
obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores s’estarà a allò previst per l’article
147.2 LCSP.
En data 20 d’abril de 2021 es va requerir als licitadors SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.,
i LACROIX CITY CENTRO, S.A.U. que acreditessin, en el termini de 5 dies hàbils, que
reunien algun/s dels criteris de preferència assenyalats per l’article 147.2 LCSP, per tal
de poder resoldre l’empat obtingut després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació
previstos al plec de clàusules administratives particulars.
En data 22 d’abril de 2021 (ENTRA-2021-310) l’empresa SEÑALIZACIONES VILLAR,
S.A. va aportar la documentació requerida.

SÍ
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En data 27 d’abril de 2021 (ENTRA-2021-319) l’empresa LACROIX CITY CENTRO,
S.A.U. va aportar la documentació requerida.
En data 3 de maig de 2021 per part de la Mesa de contractació, per poder resoldre
l’empat, es va procedir a examinar formalment la documentació presentada dins del
termini atorgat, amb el següent resultat:
Criteris socials de l’article 147.2
LCSP

a) Percentatge superior de
treballadors amb discapacitat o
en situació d’exclusió social en la
plantilla de cadascuna de les
empreses; en cas d’igualtat ha de
prevaldre el nombre més alt de
treballadors
fixos
amb
discapacitat en plantilla, o el
nombre més alt de persones
treballadores en inclusió en la
plantilla.
b) Percentatge inferior de
contractes temporals en la
plantilla de cadascuna de les
empreses.
c) Percentatge superior de dones
ocupades en la plantilla de
cadascuna de les empreses.

SEÑALIZACIONES VILLAR
(ENTRA-2021-310,
22/04/2021)

LACROIX CITY CENTRO,
S.A.U (ENTRA-2021-319,
27/04/2021)

193 treballadors
plantilla

26 treballadors
plantilla

en

la

en

la

6 treballadors amb
discapacitat (3,11%)

0%

16 treballadors temporals

5 treballadors temporals

(8,29 %)

(19,23 %)

25 dones ocupades (12,95
%)

5 dones ocupades (19,23
%)

Un cop aplicats per ordre els criteris socials assenyalats per l’article 147.2 LCSP referits
al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes, en resulta que el desempat
es resol a favor del licitador SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A., amb CIF: A42004598.

5.- L’empresa SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.va dipositar una garantia definitiva
mitjançant aval bancari per import de 1.835,03 €, i va aportar el certificat d’estar al
corrent d’obligacions tributàries amb l’AEAT, i certificat d’estar al corrent amb la
seguretat social, i no té deutes pendents amb l’Ajuntament, i per tant es podia
procedir a l’adjudicació del contracte.
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6.- Per Decret de l’Alcaldia núm. 46/2021, de data 10 de maig de 2021, es va
adjudicar el contracte de subministrament relatiu a l’execució de la
«SENYALITZACIÓ VIÀRIA INTEGRAL DEL MUNICIPI» en les condicions que
figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules
administratives particulars a:
ADJUDICATARI
SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.

PREU
36.700,57 € + 7.707,12 € (21% IVA)= 44.407,69 €

CIF: A42004598

Amb un termini d’execució de tres (3) mesos (aquest termini començarà a comptar
des del dia següent a la formalització del contracte administratiu), i amb l’acceptació de
les Millores següents sense cost addicional.
 Millora 1: Subministrament i col·locació de Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat,
rectangular, de 60x90 cm, amb retro-reflectància nivell 2 (H.I.) i amb el senyal i
descripció que es mostra a la imatge, muntat en suport tubular rodó d’alumini de 3
metres d’alçada i secció 76x3 mm i abraçadores d’alumini anoditzat estriat amb
cargolaria d’acer inoxidable 18/10 amb rosques autoblocants, fixat a una base de
formigó HM-20/P/20/I.
UNA unitat, valoració econòmica en 192,53 € (IVA exclòs).
Si s’ofereix
 Millora 2: Subministrament i col·locació de Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat,
triangular, de 90 cm de costat, amb retroreflectància nivell 2 (H.I.). .) i amb el senyal i
descripció que es mostra a la imatge, muntat en suport tubular rodó d’alumini de 3
metres d’alçada i secció76x3 mm i abraçadores d’alumini anoditzat estriat amb
cargolaria d’acer inoxidable 18/10 amb rosques autoblocants, fixat a una base de
formigó HM-20/P/20/I. Placa rectangular complementaria de 60x15 cm de les mateixes
característiques que el senyal i amb la inscripció de 800 metres.
DOS unitats, valoració econòmica en 425,06 € (IVA exclòs).
Si s’ofereix
 Millora 3: Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, octogonal, de 60 cm de doble
apotema, amb retro-reflectància nivell 2 (H.I.) i amb el senyal i descripció que es mostra
a la imatge, muntat en suport tubular rodó d’alumini de 3 metres d’alçada i secció 76x3
mm i abraçadores d’alumini anoditzat estriat amb cargolaria d’acer inoxidable 18/10
amb rosques autoblocants, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I.
ES PODEN OFERIR FINS A 12 UNITATS, valoració econòmica en 192,53€/unitat (IVA
exclòs).
Si s’ofereixen 12 unitats
 Millora 4: Subministrament i col·locació mirall convex rodó de diàmetre 80 cm muntat
sobre suport tubular rodó d’alumini de 3 metres d’alçada i secció 76x3 mm i
abraçadores d’alumini anoditzat estriat amb cargolaria d’acer inoxidable 18/10 amb
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rosques autoblocants, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I.
UNA unitat, valoració econòmica en 195,30 € (IVA exclòs).
Si s’ofereix
 Millora 5: Pintat en paviment de:
Zones indicatives de prohibit aparcar pintades en groc en el terra marcades en el
plànol adjunt als plecs.
Ratlles blanques discontinues senyalitzant zona d’aparcament.
Ratlla blanca continua a l’entrada de la plaça i amb la inscripció STOP en blanc.
Valoració econòmica de l’actuació en 1.280 € (IVA exclòs).
Si s’ofereix
 Millora 6: Subministrament i col·locació de marquesina de suport bústies. Construïda
amb fusta de pi amb pilars de 15x15 cm de secció i bigues de 7x12 cm. Taulons de
suport de bústies de 4x25 de secció. Teulada formada a base de empostissat amb
taulons de 22mm de gruix i xapa metàl·lica grecada negra de cubrició. Col·locada i
fixada al terra amb formigó. Segons plànols adjunts als plecs.
Valoració econòmica de l’actuació en 1.800,00 € (IVA exclòs).
Si s’ofereix

I convenint a ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el contracte
actual de serveis, ho formalitzen en aquest document administratiu, conformement
a les següents
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera. OBJECTE
L’Ajuntament de Bassella contracta a SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. per a
l’execució de la «SENYALITZACIÓ VIÀRIA INTEGRAL DEL MUNICIPI», descrit al
projecte aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament de Bassella, de data 10 de febrer
de 2021 i publicat al BOP núm. 32 de data 17/02/2021, i atès que no hi va haver
al·legacions en el termini d’informació pública es considera definitivament aprovat
de conformitat amb l’edicte publicat al BOP núm. 74 de data 20/04/2021 i al DOGC
núm. 8392 de data 22/04/2021.
El senyor Francisco Javier Medrano Villar, en representació de l’empresa
SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A., es compromet a l’execució de la
«SENYALITZACIÓ VIÀRIA INTEGRAL DEL MUNICIPI» inclosa al Projecte
esmentat, amb estricta subjecció al projecte, al plec de clàusules administratives,
tots ells documents contractuals, sobre els quals manifesta que n’és coneixedor i
que els accepta plenament.
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Segona. PREU
El preu del contracte, IVA inclòs, és el de 44.407,69 € (36.700,57 € + 7.707,12 €
(21% IVA)).
Al preu d’adjudicació s’hi inclouen els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus
que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a
conseqüència de les obligacions establertes en aquest contracte i/o plec de
clàusules i/o plec de prescripcions que s’han de complir durant l’execució del
contracte.

Tercera. CONDICIÓ ESPECIAL D’EXECUCIÓ.
És una condició especial d’execució ó de caràcter mediambiental, segons previsió
establerta a l’article 202.2 de la LCSP: Recuperació a càrrec del contractista del
material envasat i dels productes emprats, subministrament de béns en recipients
reutilitzables o el reciclat dels residus que es generin durant l’execució del contracte.

Quarta.- DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL.
Abans de l’inici de l’execució del subministrament, el contractista presentarà a
l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi bàsic
de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en
l’execució d’implantació dels senyals.

Cinquena.- INICI DEL SUBMINISTRAMENT.
L’execució del contracte començarà mitjançant l’acte de comprovació del replanteig,
un cop aprovat el Pla de Seguretat presentat per l’empresa adjudicatària.
El termini d’execució del subministrament serà de 3 mesos aquest termini
començarà a comptar des del dia següent a la formalització del contracte
administratiu.
Si en relació al termini total, el contractista incorregués en demora per causes a ell
imputables, l’Administració imposarà penalitats diàries a raó de 0,60 euros per cada
1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), de conformitat amb l’article 193.3
LCSP i la clàusula 26 del plec de clàusules administratives particulars.
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Sisena.- EXECUCIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS.
Els subministraments s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions
contingudes en el plec de clàusules administratives particulars, i al projecte que
serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació
tècnica del contracte doni al contractista el responsable del contracte, Sr. Joan Carol
Gilibert, arquitecte, en els àmbits de la seva respectiva competència.

Setena.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui
a terme, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració
o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en
el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’Administració.
Per tant, està obligat a disposar de la corresponent pòlissa de responsabilitat civil
d’import que cobreixi possibles indemnitzacions a tercers, la qual haurà de mantenir
vigent durant l’execució del contracte i el període de garantia (art. 196 i 197 LCSP).

Vuitena.- GARANTIA
El termini de garantia és de 10 anys i començarà a computar una vegada rebut el
subministrament.

Novena.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE.
Són causes de resolució del les establertes als articles 211 i 245 de la LCSP.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en
els articles 212, 213 i 246 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment
establert en l’article191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.

Desena.- JURISDICCIÓ COMPETENT
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de
les qüestions litigioses que es plantegin en relació als efectes, la modificació i
l’extinció d’aquest contracte.
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Onzena.- RÈGIM JURÍDIC
El contractista presta la seva conformitat a aquest contracte, signant un exemplar
d’aquest, i se sotmet, per a tot allò que no estigui establert:
-

Al plec de clàusules administratives particulars i al projecte.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública.
RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en
el seu defecte, les normes de dret privat.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes,
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o
altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix
a l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.

I per a què consti i en prova de la seva conformitat se signa aquest document, amb
data de vigència la de la darrera de les signatures electròniques.

L'Alcaldessa
Cristina Barbens Casals
AJUNTAMENT DE BASSELLA

El contractista
Francisco Javier Medrano Villar
SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.

