ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/48

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

30 / de novembre / 2018

Durada

Des de les 21:48 fins a les 22:03 hores

Lloc

Sala de Sessions de l'Ajuntament de L'Arboç

Presidida per

JOAN SANS FREIXAS

Secretari

ISABEL BLASON BERDASCO

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77785871D

ALFONS RIBAS PEREZ

NO

39693419L

GABRIEL CURIESES ESTEBAN

NO

39665174H

JOAN SANS FREIXAS

SÍ

39688738F

JOSEP RAJA MOLINARI

SÍ

39733266F

MIGUEL ANGEL DEL RIO MARTOS

SÍ

46339828A

MONTSERRAT PEREZ GALLEGO

SÍ

39706418T

SONIA MAGRANE RUS

SÍ

46634761F

SUSANA BAYO MORALES

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. ALFONS RIBAS PEREZ:
«MALALTIA»
1. GABRIEL CURIESES ESTEBAN:
«BAIXA LABORAL»
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Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 47/18 DE DATA 22/11/2018.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de
Govern Local 47/18 de data 22 de novembre de 2018.
S'aprova per unanimitat.

Exp. 1211/2018. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT I
REPARACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC.
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

En data de 25 d'octubre de 2018, la Junta de Govern Local en sessió ordinària, va acordar
l'aprovació de l'expedient de contractació del servei de conservació, manteniment, reparació i
millora de les instal·lacions de l'enllumenat públic elèctric del terme municipal de l'Arboç,
mitjançant procediment obert simplificat.

Publicat en el perfil del contractant i un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes, han
presentat proposicions les següents empreses:

- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÈCTRICAS S.A.

- ALROHM HIDORELECTRICA DE MONTAJES SL.
El 19 de novembre de 2018. es constitueix la Mesa de Contractació, per obertura del sobre
núm. 1, "Documentació administrativa i proposició valorable per mitjà judici de valors". La mesa
declara admesa l'oferta presentada per SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES
ELÈCTRICAS S.A. i exclosa la proposició presentada per ALROHM HIDORELECTRICA DE
MONTAJES SL, per no haver presentat l'oferta valorable mitjançant judici de valors.

En data 28 de novembre de 2018, l'arquitecta emet informe valorant l'oferta presentada per
l'empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A, B) Criteris
valorats mitjançant judici de valor amb l'obtenció total de 18,50 punts.
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El dia 28 de novembre de 2018, la Mesa de contractació procedeix a l'obertura del sobre núm.
2, amb els següents resultats:

Atorga a l'empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÈCTRICAS S.A un total
de 65 punts, d'acord amb els següents criteris de valoració automàtica de fórmules:

1.- Millora del preu de licitació: Fins a 65 punts
PREU OFERTAT
Import: 43.996,53€
21% IVA : 9.239,27€
Import total: 53.235,80€

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

65 punts

2.- Increment del nombre d'hores anuals de lliure disposició: 0 punts

La Mesa proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte a l'empresa SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. la qual ha obtingut la millor puntuació
amb un total de 83,50 punts.
És per tot això, que es proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar a l'empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A., amb el CIF. A-08001182, el contracte de servei de
conservació, manteniment, reparació i millora de les instal·lacions de l'enllumenat públic elèctric
del terme municipal de l'Arboç, per un import de 43.996,53€ (quaranta tres mil nou-cents
noranta-sis mil amb cinquanta-tres euros) 9,239,27€ (nou mil dos-cents trenta-nou amb vint-i-set
euros ) 21% d'IVA, import total 53.235,80€ ( cinquanta tres mil dos-cents trenta-cinc mil amb
vuitanta euros), per una durada d'un any.

La validesa d'aquesta adjudicació queda condicionada a que l'adjudicatari en un termini màxim
de 7 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la recepció d'aquest acord, presenti la següent
documentació:

1.- La documentació que es detalla en la clàusula 15 «Documentació administrativa» del Plec de
clàusules administratives particulars.

2.- Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva del 5% de l'import d'adjudicació,
IVA exclòs, per import de 2.199,83€ ( dos mil cent noranta-nou mil amb vuitanta-tres euros)
d'acord amb els mitjans previstos en l'article 108 de la LCSP.
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De no complir adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, procedint en aquest cas, a declarar la licitació deserta.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec de l' aplicació pressupostària 18.05.1650.22799 del
pressupost corrent de l'exercici 2018, i de la corresponent per l'exercici 2019.
Tercer.- Notificar a l'empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS
SA., aquesta resolució així com a la resta d'empreses que han pres part en el procediment de
licitació, i comunicar al Departament d'Intervenció.
Quart.-Publicar la present adjudicació al perfil de contractant.

EXP. 2611/2018. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DELS
APARELLS ELEVADORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS.
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/Asse
ntiment

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 25 d'octubre de 2018, va acordar
l'aprovació de l'expedient de contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors
ubicats en els edificis municipals de l'ajuntament de l'Arboç, mitjançant procediment obert
simplificat.

Publicat en el perfil del contractant i un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes,
únicament ha presentat oferta l'empresa ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA.
Es constitueix la Mesa de Contractació el dia 19 de novembre de 2018, obrint el sobre núm.
1, "Documentació administrativa i proposició valorable per mitjà judici de valors". La mesa
declara admesa l'oferta presentada per ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA.

En data 26 de novembre de 2018, l'enginyer municipal informa valorant l'oferta presentada
per l'únic licitador.
Posteriorment, el dia 28 de novembre de 2018, la Mesa procedeix a l'obertura del sobre núm.
2 , " Proposició valorable per aplicació automàtica de fórmules", en el que consta el preu del
contracte, amb el següent resultat:

Valoració automàtica de fórmules: 75 punts
Preu ofertat
Import: 4.992,00€
21% d'IVA: 1.048,32€
Import total:6.040,32€

PUNTUACIÓ OBTINGUDA
75 punts
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La Mesa de contractació proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte a
l'empresa ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA CIF. F20025318, la qual ha obtingut la
puntuació amb un total de 94 punts.

És per tot això, que es proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar a l'empresa ORONA SOCIEDAD
COOPERATIVA CIF. F20025318, el contracte de servei de manteniment dels aparells
elevadors ubicats en els edificis municipals de l'ajuntament de l'Arboç, per un import de
4.992,00€, (quatre mil nou-cents noranta-dos euros), 1.048,32€ 21% d'IVA (mil quaranta-vuit
amb trenta-dos euros) , import total 6.040,32€ (sis mil quaranta amb trenta-dos euros, per una
durada de dos anys.

La validesa d'aquesta adjudicació queda condicionada a que l'adjudicatari en un termini
màxim de 7 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la recepció d'aquest acord, presenti
la següent documentació:

1.- La documentació que es detalla en la clàusula 15 «Documentació administrativa» del Plec
de clàusules administratives particulars.

2.- Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva del 5% de l'import
d'adjudicació, IVA exclòs, per import de 249,60€ ( dos-cents quaranta-nou amb seixanta
euros), d'acord amb els mitjans previstos en l'article 108 de la LCSP.

De no complir adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, procedint en aquest cas, a declarar la licitació deserta.

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec de les aplicacions pressupostàries
18.01.3300.21300., 18.01.3301.21300, 18.06.3261.21300 i 18.06.3321.21300 del pressupost
corrent de l'exercici 2018, i de la corresponent per l'exercici 2019 i 2020.

Tercer.-Publicar la present adjudicació al perfil de contractant.

Quart.- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i comunicar al Departament
d'Intervenció.

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257

