Valentí Costa Casademunt, secretari del Consell Comarcal d’Osona,
CERTIFICO:
Que la Comissió Permanent del Ple en sessió ordinària del dia 9 de desembre de 2020
adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
“37. ADJUDICACIÓ CONTRACTE: AMPLIACIÓ DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL
CAMP DE LES LLOSES
Fets o antecedents
Vist l'expedient de licitació per a la contractació de l’obra “Ampliació del Centre
d’Interpretació del Camp de les Lloses (Tona)”, tramitat pel procediment obert i amb varis
criteris d’adjudicació.
En data 18 de setembre de 2020 es va publicar l’anunci de licitació en el perfil del
contractant del Consell Comarcal d’Osona, i d’acord amb la clàusula 16 del plec de
clàusules administratives particulars, el termini per a la presentació de proposicions era de
20 dies naturals a partir de la data de publicació.
En data 14 d’octubre de 2020 es va reunir la Mesa de contractació per a l’obertura del sobre
A corresponent a la documentació administrativa i a la relacionada amb els criteris de
valoració de caràcter subjectiu. La documentació es va trametre als serveis tècnics per tal
que elaboressin l’informe corresponent als criteris subjectius.
En data 21 d’octubre de 2020 es va reunir la Mesa de contractació per a l’obertura del sobre
B corresponent a la documentació administrativa relacionada amb els criteris de valoració de
caràcter objectiu. Dels càlculs realitzats es va concloure que l’oferta presentada per Certis
Obres i Serveis, SAU, estava incursa en presumpció de baixa anormal o desproporcionada i,
per aquest motiu, en data 23 d’octubre de 2020 es va requerir al licitador que presentés en
el termini de tres (3) dies hàbils la documentació justificativa.
Exhaurit el termini de presentació de la documentació, el licitador requerit no va presentar la
documentació corresponent i es considera que no s’havia explicat satisfactòriament el baix
nivell del preu o costos proposats. Per tant, d’acord amb l’article 149.6 de la LCSP, a la vista
que no s’ha justificat la presumpta baixa anormal o desproporcionada, la Mesa proposa
l’exclusió de l’empresa Certis Obres i Serveis, SAU, del procediment de licitació que ens
ocupa.
En data 4 de novembre es va reunir la Mesa de Contractació per efectuar la puntuació
definitiva. De conformitat amb l’article 150 de la LCSP es classifica, per ordre decreixent, les
proposicions presentades per poder elevar la corresponent proposta a l’òrgan de
contractació, i que és la següent:

Empresa
Vialitat i Serveis,
SLU
Construo
Construccions
Generals, SL
Serviobres Queralt,
SLU
Constructora y
Rehabilitadora
Secla, SA
Artifex
infraestructures, SL
Vesta
Rehabilitacions,SL

Valoració criteris
subjectius

Valoració criteris
objectius

Puntuació
TOTAL

24

73,82

97,82

22

73,98

95,98

13,5

73,82

87,32

21

64,43

85,43

21

59,8

80,8

12,5

64,13

76,63

16,5

53,86

70,36

Mon Vertical, SLU

Atesa la puntuació obtinguda pels licitadors, es proposa l’adjudicació del contracte a
l’empresa següent, d’acord amb la seva oferta i pel preu que es detalla a continuació:
Empresa
Vialitat i
SLU

Serveis,

Import
d’adjudicació

IVA

Total

598.070,13 €

125.594,73 €

723.664,86 €

En data 25 de novembre 2020 va requerir a Vialitat i Serveis, SLU, per tal que en el termini
de set (7) dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de recepció del requeriment, presentés
la documentació relacionada a la clàusula 22 del plec de clàusules administratives
particulars, la fitxa de creditors i la garantia definitiva del 5 % de l’import d’adjudicació, IVA
exclòs.
En data 4 de desembre de 2020, dins el termini establert a l’efecte, el licitador proposat va
presentar els documents justificatius exigits, i s’han considerat conformes.
Fonaments de dret
Articles 150, 151 i 159 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).
El plec de clàusules administratives generals de contractació del Consell Comarcal d’Osona
s’aplica en tot allò que no s’oposi a la LCSP.

De conformitat amb les atribucions conferides en matèria de contractació administrativa
establertes per la Disposició addicional segona apartat 1 de la LCSP.
Pel que s’ha exposat, la Comissió Permanent del Ple, per UNANIMITAT dels assistents, que
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Comissió, amb els vots a
favor de Joan Carles Rodríguez i Casadevall d’ERC-AM, Carles Banús i Puigivila de Junts
per CAT, Pere Medina i Serrahima d’IDO, Margarida Feliu i Portabella d’ERC-AM, Marçal
Ortuño i Jolis d’ERC-AM, Maria Balasch i Pla d’ERC-AM, Núria Roca Carrasco d’IDO i Oriol
Usart Sánchez de Junts per CAT,
Acorda:
1r.- Declarar vàlid el procediment licitador obert i amb varis criteris d’adjudicació, convocat per
contractar el servei “Ampliació del centre d’interpretació del Camp de les Lloses (Tona)”, i
d’acord amb les ofertes presentades, adjudicar-lo a l’empresa Vialitat i Serveis, SLU, amb
l’oferta econòmicament més avantatjosa, pel preu de cinc cents noranta-vuit mil setanta euros
amb tretze cèntims (598.070,13 €), més cent vint-i-cinc mil euros cinc cents noranta quatre mil
amb setanta-tres cèntims (125.594,73 €), corresponents al 21% d’IVA, d'acord amb els plecs
de clàusules aprovats i amb l'oferta presentada.
2n.- Disposar la despesa derivada d’aquesta contractació amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 15.432.65001 del vigent pressupost comarcal per a l’exercici de 2020, per un
import de tres-cents sis mil vuit-cents setanta-tres euros amb setanta-cinc cèntims euros
(306.873,75€), IVA inclòs.
3r.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària Vialitat i Serveis, SLU, amb l’indicació dels
recursos que corresponguin i comunicar-li que la signatura del contracte tindrà lloc no més tard
de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de la recepció de la present notificació,
mitjançant signatura digital.
4t.- Excloure de la licitació a Certis Obres i Serveis, SAU, atès que no va justificar la proposta
econòmica anormalment desproporcionada.
5è.- Notificar aquesta resolució als licitadors que no han resultat adjudicataris, expressant en
tot cas, els recursos que corresponguin.
6è.- Donar publicitat a aquesta adjudicació al Perfil del Contractant i donar-ne compte a la
Intervenció i a la Tresoreria comarcal.
7è.- Un cop formalitzat el contracte, publicar l’anunci de formalització al Perfil del
Contractant, publicar les dades al Portal de la Transparència i comunicar la informació al
Registre Públic de Contractes.
8è.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que faci.”
I perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat, fent la reserva a
que es refereix l’article 206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels

ens locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i a reserva dels termes
que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent.
El secretari
Signat electrònicament

