Ajuntament de Baix Pallars

DECRET D’ALCALDIA 56/2020
Identificació de l’expedient:
Adjudicació del contracte de serveis per la revisió del POF de Baén. Exp.- 35 – 01 04
008 004 2020.
Antecedents:
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Contracte de serveis
Objecte del contracte: Revisió del Pla d’ordenació forestal de les forests CUP 121
“Estergados i Serrat Cadenat” i “Costes, Bans, Coma del Forn, Ginestera i Boixadera”,
de Baén
Procediment de contractació:
sumari

obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Valor estimat del contracte: 15.024,00 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 15.024,00 €

IVA%: 1.502,40 € (10%)

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 16.526,40 €
Durada de l'execució: 3 mesos
A la vista de l’expedient de contractació tramitat:
- Per Provisió d’Alcaldia, de data 25 de maig de 2020, es va iniciar l’expedient de
contractació, es varen demanar els informes de Secretaria i Intervenció i es va ordenar
la redacció dels Plecs de clàusules administratives particulars.
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- Per Decret d’Alcaldia número 40/2020, de data 27 de maig de 2020, es van aprovar els
Plecs de clàusules administratives particulars i es va acordar publicar l’anunci de licitació
en el perfil de contractant.
- En data 27 de maig de 2020 es va publicar l’anunci de licitació en el perfil de
contractant per tal que les empreses interessades poguessin presentar les seves ofertes
fins el dia 10 de juny de 2020, havent-se presentat vuit ofertes.
- En data 15 de juny de 2020 es va procedir a l’obertura de les proposicions presentades
i la unitat tècnica va procedir a la valoració de les ofertes, d’acord amb els criteris de
valoració establerts en la clàusula desena dels Plecs de Clàusules administratives
particulars, quedant classificades amb el següent resultat:
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Licitadors

DV
Serveis
Tecnics, SL
Juan Cereza
Castells
Carles
Espuñes
Casas
Companyia
Forestal
de
Sabadell, SL
Jordi
Abrantes
Vidal
Entrearbres,
SLPU
Joan Macaya
Solanes
Grup Motjé,
SL

Criteri 1:
Termini
entrega

Criteri 2:
Estudi
pastures

Criteri 4:
Inventari
senders

10 punts

Criteri 3:
Inventari
elements
patrimonials
10 punts

10 punts

Criteri 5:
Estudi
pistes
forestals
10 punts

Total
Puntuació
criteris
automàtics
50 punts

10 punts
1,78 punts

10 punts

10 punts

10 punts

10 punts

41,78 punts

10 punts

10 punts

10 punts

10 punts

10 punts

50 punts

5 punts

10 punts

10 punts

10 punts

10 punts

45 punts

5 punts

10 punts

10 punts

10 punts

10 punts

45 punts

10 punts

10 punts

10 punts

10 punts

10 punts

50 punts

0 punts

10 punts

10 punts

10 punts

10 punts

40 punts

2,5 punts

10 punts

10 punts

10 punts

10 punts

42,50 punts

- La unitat tècnica va informar a l’òrgan de contractació que s’ha produït un empat entre
les següents empreses:

1
2
3

Licitadors
DV Serveis Tecnics, SL
Carles Espuñes Casas
Entrearbres, SLPU

PUNTUACIÓ
50 punts
50 punts
50 punts
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- En data 16 de juny de 2020 l’òrgan de contractació va requerir a les empreses que van
resultar empatades l’acreditació de criteris socials per tal de poder procedir al desempat,
d’acord amb allò establert a la Clàusula tretzena del Plec de clàusules administratives
particulars que remet al que preveu l’article 147.2 de la LCSP.
- Les empreses van presentar els certificats per tal d’acreditar els criteris socials per
procedir al desempat, amb el següent resultat:
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discapacitat
DV Serveis Tecnics, SL
Carles Espuñes Casas
Entrearbres, SLPU

0%
-0%

contractes
temporals
33,33 %
-50 %

contractades
44,44 %
-100 %

- D’acord amb el que preveu l’article 147.2 de la LCSP l’empat es resol mitjançant
l’aplicació per ordre dels criteris socials establerts. Atès que cap empresa té a la seva
plantilla treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social, cal passar al segon
criteri i resoldre l’empat de les ofertes presentades d’acord amb l’empresa que tingui
menor percentatge de contractes temporals a la plantilla.
Fonaments de Dret:
La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
- Els article 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
- El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
- El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (articles vigents després de
l’entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
Vist quant antecedeixi i examinada la documentació que l’acompanya, es considera que
l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable procedint la seva
aprovació per l’Alcaldessa, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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DECRETO:
Primer.- Adjudicar el contracte de serveis per la Revisió del Pla d’ordenació forestal de
les forests CUP 121 “Estergados i Serrat Cadenat” i “Costes, Bans, Coma del Forn,
Ginestera i Boixadera”, de Baén, en les condicions que figuren en la seva oferta i les que
es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars a l’empresa DV SERVEIS
TÈCNICS, SL.

Segon.- Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat seleccionada
l’oferta presentada pel citat adjudicatari amb preferència a les presentades pels restants
licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les següents:
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- Termini d’entrega: 2 mesos
- Millores en el Projecte d’ordenació: - Estudi de millora de pastures
- Inventari d’elements patrimonials
- Inventari de senders
- Estudi de nous traçats de pistes forestals
- Criteri de desempat: - Tenir menor percentatge de contractes temporals a la plantilla
de l’empresa.
Tercer.- Disposar la despesa corresponent de conformitat amb l’establert en l’Informe
d’Intervenció

Exercici

Aplicació pressupostària

2020

2020.0.920.227.06

Import
15.024,00 €

Quart.- Publicar anunci d’adjudicació en el perfil de contractant en el termini de quinze
dies.
Cinquè.- Designar com a responsable del contracte al Sr. David Saro Arroyo, 1er Tinent
d’Alcalde.
Sisè.- Notificar l’adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Setè.- Notificar a DV SERVEIS TÈCNICS, SL, adjudicatari del contracte, la present
Resolució i comunicant-li que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la
signatura d’acceptació de la resolució d’adjudicació.
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Vuitè.- Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut
contemplat a l’annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Novè.- Comunicar al registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import d’adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l’Impost sobre el Valor Afegit.
Aquest decret s’ha d’inscriure al llibre registre obert a tal efecte i se n’ha de donar
compte al Plenari de la Corporació en propera sessió que faci pel seu coneixement.

Així ho mano i signo.
Gerri de la Sal, 1 de juliol de 2020.
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L’Alcaldessa
Anna Sentinella Amengual
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Document signat electrònicament
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