ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
Regidors/es assistents:
Sra. Cristina Pineda Espinosa
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol
Sr. Lluís Martí Barnés i Tarrés
Sr. Gerard Calle i Barba
Regidor/a convidat/ada:
Sra. M Carme Camps i Goy
Han excusat la seva absència:
Cap

A la Sala 1 de la Casa Consistorial de
Riudellots de la Selva, essent les
20:00, del dia 7 de febrer de 2017, es
reuneix la Junta de Govern Local per a
celebrar sessió resolutòria Ordinària,
sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa i amb l’assistència de la
Secretària municipal, qui dóna fe de
l’acte, i dels regidors que al marge
s’expressen.

Elia Masso i Tamayo
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Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA DE GOVERN
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR JUNTA DE GOVERN DE DATA 24 DE
GENER DE 2017
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
3. MODIFICACIÓ ALÇADA PER ERRADA GRÀFICA. APROVACIÓ.
4. GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS: APROVACIÓ
DE LA MEMÒRIA I LIQUIDACIÓ DEL RESULTAT ECONÒMIC DE L'EXERCICI
2015 PER L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
5. SUBMINISTRAMENT LLUMINÀRIES PER A LA MILLORA DEL SISTEMA
D'ENLLUMENAT DE LA URBANITZACIÓ MAS JOALS I DE LA PISTA DEL
PAVELLÓ POLIESPORTIU. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ.
6. URGENTS
7. PRECS I PREGUNTES
Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR JUNTA DE GOVERN DE DATA 24 DE
GENER DE 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/117 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local,
celebrada el proppassat dia 24 de gener de 2017 (RESJGL2017/2)
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat dia 24 de gener de 2017 (RESJGL2017/2)
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
Vista la proposta d’acord número PRP2017/114 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les relacions de factures i de despeses que s’indicaran.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures número F/2017/2, i d' import
TRENTA-SET MIL QUARANTA-SET EUROS I SEIXANTA-UN CÈNTIMS (37.047,61€).
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
3.- MODIFICACIÓ ALÇADA PER ERRADA GRÀFICA. APROVACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/96 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la llicència urbanística atorgada en data 22 de maig de 2015, al Sr. Xavier
Borrell Canal, per ampliació d’explotació ramadera al Mas Sala (Veïnat de la
Torreponsa), segons expedient 88 19/2014.
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Vist que en data 20 de desembre de 2016, s’atorga la modificació de l’esmentada
llicència per canvi d’emplaçament de la nau d’ampliació.
Vist que en data 17 de gener passat (Registre d’entrada núm 310) es presenta
instància sol.licitant la modificació de l’alçada del local destinat a allotjar una
activitat ramadera, per haver-se observat una errada en la cota de 3’60 mts que
defineix l’alçada total de l’edificació i el dibuix a escala de la construcció, que no són
coincidents i que en aquest últim l’alçada és de 5’00 mts.
Vist l’informe emès al respecte per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Pere Batllori i
Valentí, de data 19 de gener de 2017, en què conclou : “Segons manifesta la propietat
de les instal.lacions, aquesta última és l’alçada necessària per poder desenvolupar
acuradament l’activitat demanada.
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Com sigui que la normativa urbanística vigent en el municipi que li és d’aplicació (article
núm. 144.4 de les ordenances de les Normes Subsidiàries de planejament) autoritza l’alçada
de dites construccions fins els 9’50 mts.
Com sigui també que l’autorització de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), permet
que l’alçada de la construcció sigui de fins a 5 mts d’alçada, s’informa favorablement la
proposta presentada per l’arranjament de l’errada entre la cota que defineix l’alçada i el
dibuix gràfic del projecte, podent considerar com a màxima l’alçada de 5’00 mts sol.licitada,
sense que això comporti un increment del pressupost de les obres ni de la fiança de gestió
de residus de construcció.”

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar al Sr. Xavier Borrell Canal, la modificació de l’alçada del
local destinat a allotjar una activitat ramadera, fins als 5 mts.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

4.- GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS: APROVACIÓ DE LA
MEMÒRIA I LIQUIDACIÓ DEL RESULTAT ECONÒMIC DE L'EXERCICI 2015 PER
L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/94 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que el Ple de la Corporació Local en sessió celebrada el dia 2 de juny de 2010,
va aprovar l’adjudicació definitiva del contracte de gestió de servei públic de gestió i
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explotació indirecta en règim de concessió administrativa de les instal·lacions
esportives municipals a l’empresa Sportgest 3000, S.L.
Atès que a la clàusula VII dels drets del concessionari en l’annex I del Plec de
clàusules Jurídico-administratives i econòmiques particulars, estableix que tenen
dret a rebre una subvenció de l’Ajuntament, en concepte d’aportació econòmica per
l’eliminació del dèficit d’explotació. El concessionari percebrà la subvenció anual
prorratejada en dotze mensualitats.
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Vist, també, que el contracte administratiu de gestió del servei públic
d’instal·lacions esportives municipals, en l’annex I del Plec de clàusules Jurídicoadministratives i econòmiques particulars, s’estableix la obligació del concessionari,
a donar compte a aquesta corporació local dels resultats econòmics obtinguts i a
presentar anualment una memòria detallada de la gestió del servei que inclogui el
resum econòmic, la justificació del resultat i de l’aplicació de la subvenció satisfeta
per l’Ajuntament.
En aquest sentit, SPORTGEST ASSOCIACIÓ ESPORTIVA, ha presentat la memòria
de l’exercici de l’any 2015, amb un resultat econòmic a favor de la Corporació de
16.497,89 €.
Vist l’informe del Regidor responsable de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament emès en
data 1 de febrer de 2017, al qual estima correcta la memòria de gestió de l’any
2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la Memòria de Gestió de l’any 2015, presentada per
SPORTGEST ASSOCIACIÓ ESPORTIVA, amb registre d’entrada núm. 5575/2015.
SEGON.- Informar a SPORTGEST ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA, amb NIF
G55169346, que el resultat positiu de 16.497,89 € de l’explotació de les
instal·lacions esportives municipals de l’any 2015 a favor d’aquesta corporació local,
es compensarà el mes de febrer, març i abril del 2017
TERCER.- Donar trasllat del present acord a SPORTGEST ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
5.- SUBMINISTRAMENT LLUMINÀRIES PER A LA MILLORA DEL SISTEMA
D'ENLLUMENAT DE LA URBANITZACIÓ MAS JOALS I DE LA PISTA DEL PAVELLÓ
POLIESPORTIU. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ.
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Vista la proposta d’acord número PRP2017/84 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de prosseguir amb l’optimització del
funcionament i del rendiment lumínic de diferents carrers del municipi, per part de
l’enginyer tècnic municipal s’ha redactat la Memòria tècnica per a la millora del
sistema d’enllumenat dels carrers de la Urbanització Mas Joals i d’una part de
l’Avinguda Països Catalans de Riudellots de la Selva.
Atès que recentment s’han executat les obres d’ampliació del pavelló poliesportiu
municipal, aquest Ajuntament estima convenient procedir a la modificació del
sistema d’enllumenat de la pista poliesportiva per a lluminàries de tipus led;
redactant-se a l’efecte, per part del mateix enginyer tècnic municipal, la Memòria
tècnica per a la millora del sistema d’enllumenat de la pista del pavelló poliesportiu.
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Ambdues memòries tècniques, preveuen la substitució de les lluminàries i làmpades
actuals, per a d’altres de baix consum i millor rendiment:
Concepte

Actualitat
75u QS2 Carandini 125W

Urb. Mas Joals i part de
l’Avgda. Països Catalans

Pista
poliesportiu

pavelló

14u QS2 Carandini 150W
5u
diferents
models
150W
1u focus 400 v.s.a.p.
36u Halogenurs metàl·lics
400W

Proposta
88u mod. NATH S 16 led
34W
6u mod. NATH S 16 led 54W
1u projector Milos SXF AD
45 W
36u mod. 806 SIMON 195W

Vist l’informe emès per la Secretària-interventora municipal sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir per a la contractació del subministrament de les
Lluminàries, així com sobre el percentatge que suposa la contractació en relació
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan
competent per contractar.
Vist el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que han de regir la
contractació del subministrament de les lluminàries de la Urbanització Mas Joals i
de la pista del pavelló poliesportiu; el qual s’ha incorporat a l’expedient.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa d’aquest Ajuntament,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert,
per al subministrament de les lluminàries, les característiques tècniques de les
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quals, s’indiquen a les dues Memòries tècniques redactades per l’enginyer tècnic
municipal, i que a trets generals són les següents:
 Enllumenat Urbanització Mas Joals i part de l’Avgda. Països Catalans:
6u
54 W
Mod. NATH S 24 led de la marca SIMON o similar
324 W
88 u 34 W
Mod. NATH S 16 led de la marca SIMON o similar
3992 W
1u
54 W
Projector Milos SXF AD de la marca SIMON o similar
54 W
 Enllumenat pista del pavelló poliesportiu:
36 u 195 W
Mod. 806 de la marca SIMON o similar

7020 W
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SEGON.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i les
Memòries tècniques per a la millora del sistema d’enllumenat dels carrers de la
Urbanització Mas Joals i d’una part de l’Avinguda Països Catalans de Riudellots, i de
la pista del pavelló poliesportiu, redactades ambdues per l’enginyer tècnic
municipal; les quals regiran el contracte de subministrament de les lluminàries, i
que s’adjunten a la present proposta com a documents Annexes.
TERCER.- Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant
oferta econòmicament més avantatjosa i un sol criteri d’adjudicació, del
subministrament de les lluminàries indicades al punt primer anterior.
QUART.- La despesa derivada de la contractació del subministrament de les
lluminàries serà a càrrec de les següents partides pressupostàries:
-

633.00.165 Enllumenat Mas Joals
633.01.165 Enllumenat pavelló

CINQUÈ.- Publicar anunci de licitació en el BOP de Girona i en el perfil del
contractant d’aquest Ajuntament, per tal que durant el termini de quinze
dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP,
aquells que hi estiguin interessats, puguin presentar les proposicions que estimin
pertinents.
SISÈ.- Publicar la composició de la Mesa de contractació en el perfil del
contractant d’aquest Ajuntament, amb una antelació mínima de set dies pel que fa
a la reunió que s’hagi de celebrar per a la qualificació de la documentació referida a
l’article 146.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIES PER A LA
MILLORA DEL SISTEMA D’ENLLUMENAT DE LA URBANITZACIÓ MAS JOALS I
DE LA PISTA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU
1. Objecte del contracte i necessitats a satisfer
L’objecte del contracte és el subministrament de material d’il·luminació per a
millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat de la urbanització Mas Joals (carrer
de Mas Joals, carrer de l’Arn, carrer del Mediterrani, carrer del Bosc, plaça de Mas
Joals, part del carrer de la Morera i part del carrer de Romaguera), d’una part de
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l’Avinguda Països Catalans (entre el C/ Pineda i el C/ del Bosc), així com de la pista
del pavelló poliesportiu municipal.
Les característiques tècniques del material objecte de subministrament, s’indiquen
a les Memòries tècniques redactades a l’efecte per l’Enginyer tècnic municipal Sr.
Joan Ribas i Xargay, i que a trets generals són les següents:

6u
88 u
1u

36 u

Enllumenat Urbanització Mas Joals i part de l’Avgda. Països Catalans:
54 W
34 W
54 W

Mod. NATH S 24 led de la marca SIMON o similar
Mod. NATH S 16 led de la marca SIMON o similar
Projector Milos SXF AD de la marca SIMON o similar

324 W
3992 W
54 W

Enllumenat pista del pavelló poliesportiu:
195 W

Mod. 806 de la marca SIMON o similar

7020 W
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Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte, són
subministrament de lluminàries d’última generació amb làmpades tipus led.

el

De conformitat amb l’establert a l’article 46 i el considerant 78 de la Directiva
Europea 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública, el present contracte es divideix en els següents lots:



Lot 1: Subministrament de lluminàries per a la Urbanització Mas Joals i part
de l’Avinguda Països Catalans
Lot 2: Subministrament de lluminàries per a la pista del pavelló poliesportiu.

El codi CPV és 31527200-8, 31518300-3 corresponent a “llums per enllumenat
exterior”, i “llums de sostre” d’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la
Comissió, del 28 de novembre de 2007.
El codi CPA és 27.40.2, corresponent a “Làmpades i aparells il·luminació””, d’acord
amb el Reglament (CE) 451/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril
de 2008.
2. Naturalesa del contracte i règim jurídic
D’acord amb l’article 19.1.a) del TRLCSP, aquest contracte té naturalesa
administrativa i es tipifica com a contracte de subministrament, segons la
delimitació dels tipus contractuals establerta a l’article 9 del TRLCSP.
El contracte es regeix pel que estableix aquest Plec de clàusules i per les dues
Memòries tècniques redactades per l’enginyer tècnic municipal “Memòria tècnica
per a la millora del sistema d’enllumenat dels carrers del Mas Joals i accés per
l’avinguda Països Catalans” i “Memòria tècnica per a la millora del sistema
d’enllumenat de la pista del pavelló poliesportiu”, que determinen les condicions i
les característiques tècniques que han de complir les lluminàries objecte de
subministrament. Tots aquests documents es consideren part integrant del
contracte, al qual li seran, igualment, d'aplicació les següents normes:
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a) Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de contractes del sector públic, amb les modificacions
posteriors corresponents que siguin aplicables.
b) Reial Decret 817/2009, del 8 de maig, pel qual es desplega parcialment
la Llei de l’Estat 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic (RLCSP).
c) Reial Decret 300/2011, de 4 de març, pel qual es modifica el Reial Decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de
l’Estat 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i
s’habilita el Ministeri d’Economia i Hisenda per a modificar-ne els
annexos.
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre
(RGLCAP), en tot allò que no s’oposi al text refós de la Llei de contractes
del sector públic.
e) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
f) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
g) Reial Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
h) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals.
i) Llei de l’Estat 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals, i les disposicions que la despleguin o la complementin.
j) Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball.
k) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic
d’Empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya.
l) Llei de l’Estat 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics.
m) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
n) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
o) Amb caràcter supletori, també són aplicables la resta de normes de dret
administratiu, especialment les reguladores del procediment sancionador,
i, en darrer terme, les de dret privat, d’acord amb el que estableix
l’article 19.2 del TRLCSP.
El desconeixement de qualsevol dels termes del contracte, del contingut dels
documents annexos que el completen o de les instruccions, els plecs i altres
documents contractuals de tota mena que puguin ésser aplicables en l’execució de
l’objecte del contracte, no eximeix la part adjudicatària de l’obligació de complir-los.
3. Procediment i forma d’adjudicació del contracte
La contractació, que es tramita de forma ordinària, es durà a terme per
procediment obert, en el que tot empresari interessat podrà presentar proposició,
quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors,
d’acord amb el que estableix l’article 157 del TRLCSP.
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Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa, s’atendrà a un sol criteri d’adjudicació, el del preu més baix, de
conformitat amb l’establert a l’article 150.1 del TRLCSP i amb el que estableix la
clàusula 10 del present Plec.
4. Publicitat de la licitació
La licitació es publicarà en el Butlletí Oficial de la província (BOP) de Girona i en el
perfil del contractant de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, accessible des de la
seu electrònica del web municipal: https://www.seu-e.cat/web/riudellotsdelaselva;
d’acord amb el que estableix l’article 142 del TRLCSP.
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5. Valor estimat del contracte, pressupost màxim de licitació i preu del
contracte.
El valor estimat del contracte, calculat d’acord amb el que estableix l’article 88 del
TRLCSP, és de TRENTA-UN MIL SET-CENTS CINC EUROS (31.705,00.-€), IVA
exclòs; segons el següent desglossament:
Lot 1.- Subministrament lluminàries Urb. Mas Joals i part Avgda.
Països Catalans
Lot 2.- Subministrament lluminàries pista pavelló
Import de la modificació prevista lot 1 (màxim 10 %)
Import de la modificació prevista lot 2 (màxim 10 %)

21.265,00.-€
10.440,00.-€
2.126,50.-€
1.044,00.-€

El pressupost màxim de licitació és de TRENTA-UN MIL SET-CENTS CINC EUROS
(31.705,00.-€), més SIS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINC
CÈNTIMS (6.658,05.-€), en concepte d’IVA, al tipus legal vigent del 21%. Per tant,
el pressupost total, IVA inclòs, és de TRENTA-VUIT MIL TRES-CENTS SEIXANTATRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS (38.363,05.-€), corresponent a:
-

Lot 1: 21265,00.-€ + 4465,65.-€ (IVA) = 25730,65.-€
Lot 2: 10440,00.-€ +2192,40.-€ (IVA) = 12632,40.-€

El preu definitiu del contracte serà el que resulti de la proposta econòmica
presentada pel licitador que esdevingui adjudicatari, per a cadascun dels lots, en la
qual haurà de constar l’IVA separadament; de conformitat amb el model establert a
la clàusula 14.2 d’aquest Plec. En el preu es consideraran inclosos 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 plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
Les obligacions derivades del contracte de subministrament de les lluminàries seran
a càrrec de les partides pressupostàries que s’indiquen a continuació:
Partida
633.00.165
633.01.165

Concepte
Enllumenat Mas Joals
Enllumenat pavelló

6. Abonament del preu
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L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament de l preu dels subministraments
efectivament lliurats i formalment rebuts per l’Administració.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura,
expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions
establertes en l’article 216 del TRLCSP.
El contractista estarà obligat a presentar les corresponents factures, en format
electrònic a través de l’aplicatiu e-FACT de l’Ajuntament accessible des del següent
enllaç https://www.seu-e.cat/web/riudellotsdelaselva. Aquest aplicatiu és el servei
de factura electrònica de les administracions públiques catalanes per a la recepció
de les factures electròniques (e-factures) per part dels seus proveïdors.
Els requisits de les factures a emetre pel contractista es poden descarregar en el
següent enllaç http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx.
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A les factures mensuals hi hauran de constar les següents dades:
a) Destinatari: Ajuntament de Riudellots de la Selva (Pl. Ajuntament, 1 de
Riudellots de la Selva-17457), P1715900E.
b) Número d’expedient del contracte:
a. 2017/36 (enllumenat Mas Joals)
b. 2016/547 (enllumenat pavelló)
c) Subministrament de ..... lluminàries per a la Urb. Mas Joals/per a la pista del
pavelló poliesportiu
El pagament de les factures es realitzarà prèvia aprovació per l’òrgan municipal
corresponent; les quals, prèviament, hauran de ser revisades i conformades pel
servei municipal corresponent.
7. Durada
La durada del contracte vindrà determinada per les possibilitats d’entrega del
material a subministrar. En aquest cas, s’estableix que el subministrament de les
lluminàries haurà de fer-se en el termini màxim que s’indica a continuació, a
comptar des de l’endemà de la signatura del corresponent contracte administratiu:
-

Lluminàries Urb. Mas Joals: quinze dies hàbils
Lluminàries pista pavelló: quinze dies hàbils

8. Procediment, tramitació i forma d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, es durà a terme mitjançant
procediment obert, d’acord amb el que estableixen l’article 157 i els concordants
del TRLCSP.
La selecció del contractista es farà tenint en compte únicament el preu ofert pels
licitadors, sens perjudici del dret de l'Ajuntament a declarar desert el procediment
en el cas que cap de les ofertes presentades no sigui admissible d’acord amb els
criteris que s’hi especifiquen.

Elia Masso i Tamayo
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Per concórrer a la licitació regulada en aquest plec, no és necessària la constitució
de garantia provisional.
S’estableix una garantia definitiva equivalent al 5% de l’import de l’adjudicació, IVA
exclòs. L’adjudicatari haurà de constituir aquesta garantia en qualsevol de les
formes admeses en l’article 96 del TRLCSP i dins el termini dels deu dies hàbils
següents a la recepció del requeriment de l’òrgan de contractació, en els termes
indicats a la clàusula 19 d’aquest Plec.
Es podrà exigir una garantia complementària de fins el 5% de l’import d’adjudicació
en el supòsit de presentació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats.
A la garantia prestada, li serà d’aplicació el règim de les garanties prestades per
tercers de l’article 97 del TRLCSP.

Elia Masso i Tamayo
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Serà d’aplicació el que disposa l’article 99 del TRLCSP per reposició i reajustament
de les garanties.
La garantia respon dels conceptes enumerats a l’article 100 del TRLCSP, com són
les penalitats imposades al contractista, la correcta execució de les prestacions
contemplades en el contracte, les despeses originades a l’Administració per demora
i incompliments del contractista, els danys i perjudicis ocasionats a conseqüència de
l’execució del contracte i de la inexistència de vicis o defectes.
La devolució i cancel·lació de les garanties es regirà pel que disposa l’article 102 del
TRLCSP. Aquesta no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi complert
satisfactòriament el contracte.
10. Criteris d’adjudicació de les proposicions presentades
En la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa, es tindrà en compte únicament el preu ofert pels licitadors en les
respectives ofertes econòmiques per a cadascun dels lots en què concorrin.
Es valorarà l’oferta de manera que a la més econòmica de cadascun dels lots se li
assignarà la màxima puntuació (10 punts). Les ofertes s’avaluaran mitjançant
l’aplicació de la següent fórmula:
Puntuació de cada oferta =

10 x preu de l’oferta més econòmica
-----------------------------------------------Preu de l’oferta que es puntua

Al ser el preu, l’únic criteri a tenir en compte a efectes d’adjudicació del contracte,
el caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes, es podrà apreciar d’acord amb
els paràmetres objectius establerts a l’article 85 del Reglament de la Llei de
contractes de les administracions públiques (Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre).
11. Mesa de contractació
La mesa de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 320 del TRLCSP i
l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
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assisteix l’òrgan de contractació en l’adjudicació del contracte i té la següent
composició:
a) La presidència, exercida per l’Alcaldessa de la Corporació o Tinent
d’Alcaldessa en qui delegui.
b) Quatre vocals:
A. La Regidora, Carme Camps i Goy, regidora responsable de l’Àrea de
pagesia i medi ambient o regidor/a en qui delegui.
B. L’enginyer tècnic municipal o altre personal municipal en qui delegui.
C. Un/a regidor/a del Grup Municipal ERC.
D. La Secretària-interventora de la Corporació, o altre funcionari/ària que
la substitueixi.
c) La secretaria, exercida per Montserrat Fàbrega i Comas, o altre
funcionari/ària que la substitueixi.

Elia Masso i Tamayo
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A les reunions de la mesa s’hi podran incorporar els funcionaris o assessors
especialitzats que resultin necessaris, segons la naturalesa dels assumptes a
tractar; els quals actuaran amb veu però sense vot.
12. Condicions per a contractar amb l’Administració
Només podran contractar amb el sector públic, les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses
en una prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica i financera i
tècnica o professional.
La personalitat jurídica i capacitat d’obrar s’acredita pels següents mitjans:
1. Quan es tracti de persones físiques (empresaris individuals i
professionals), s’acompanyarà còpia del DNI o document que el
substitueixi. Quan l’empresari individual actuï mitjançant
representant s’acompanyarà l’escriptura de poder o còpia
d’aquesta, degudament inscrita en el Registre públic corresponent i
el DNI del representant.
2. Quan es tracti de persones jurídiques, s’acompanyarà escriptura
de constitució de l’entitat i de les seves modificacions, degudament
inscrites en el Registre Mercantil i el NIF. En el cas que no sigui
exigible la inscripció en aquest registre, la capacitat d’obrar s’ha
d’acreditar per mitjà de l’escriptura o el document de constitució,
els estatuts o l’acta fundacional en què constin les normes que
regulen la seva activitat, inscrits, si escau, en el registre oficial
corresponent. Així mateix, s’acompanyarà el DNI i l’escriptura de
poder del representant o la seva còpia, la qual ha de figurar
inscrita en Registre Mercantil, llevat que, d’acord amb l’article
94.1.5 del Reglament del Registre Mercantil, es tracti d’un poder
per a un acte concret. A aquests efectes, la Mesa de contractació
no exigeix la inscripció en el Registre Mercantil si l’apoderament
s’atorga únicament als efectes de poder participar en aquesta
licitació i poder establir el contracte corresponent. L’aportació de
l’acreditació de la representació per mitjà de poders generals no
inscrits en el Registre Mercantil o, malgrat estar inscrits, sense
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concretar-ne l’apoderament per a les actuacions pròpies de la
contractació pública es té per no vàlida i és motiu d’exclusió del
procediment licitatori de qui l’hagi aportada.
3. Quan es tracti d’empreses no espanyoles d’estats membres
de la Unió Europea, s’acompanyarà la certificació o declaració
jurada acreditativa de la inscripció en el registre corresponent
d’acord amb la legislació de l’Estat on estan establerts, en els
termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les
disposicions comunitàries d’aplicació.
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4. Si es tracta de licitadors estrangers d’estats no membres de
la Unió Europea hauran d’acreditar la capacitat d’obrar per mitjà
de l’informe emès per la missió diplomàtica permanent o l’oficina
consular a què fa referència d’article 10 del RGLCAP. A més han de
complir el requisit de l’article 55.1 del TRLCSP per mitjà de la
presentació de l’informe sobre reciprocitat que correspongui.
La capacitació professional a què fan referència els articles 57 i 72 del TRLCSP
comporta que cal acreditar que l’activitat del licitador té una relació directa amb
l’objecte d’aquest procediment licitatori. Aquesta relació s’ha de deduir dels estatuts
o les regles fundacionals, amb l’acreditació corresponent, i també de qualsevol dels
documents que aquest plec exigeix als licitadors per a acreditar-ne la personalitat i
la capacitat, o, si no n’hi ha, dels que addicionalment decideixi aportar el licitador i
siguin considerats suficients per la mesa de contractació.
La prova, per part dels empresaris, de no estar sotmesos a cap de les
prohibicions per a contractar, podrà realitzar-se mitjançant una declaració
responsable, atorgada davant una autoritat administrativa o notari públic.
En aquesta declaració també s’ha de fer constar que el licitador està al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social vigents.
Pel que fa a aquestes circumstàncies, el licitador que resulti adjudicatari del
contracte, haurà d’acreditar el seu compliment, abans de la data de formalització
del contracte, mitjançant la presentació dels corresponents certificats per part de
l’AEAT i de la Seguretat Social.
El criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum
anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci dels tres
últims conclosos, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del
contracte.
El volum anual de negocis s’acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i
dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en aquest registre, i en
cas contrari pels dipositats en el registre oficial en el que hagi d’estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats
pel Registre Mercantil. En tot cas, si l’empresa està inscrita en el RELI o en el
ROLECE, el certificat d’inscripció en el registre serà suficient per acreditar les
condicions de solvència econòmica i financera esmentades.
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La solvència tècnica o professional de l’empresari s’acreditarà mitjançant:
a. Relació dels subministraments efectuats durant els últims cinc anys,
corresponents al mateix tipus o naturalesa dels que són objecte del
present contracte, avalats per certificats de bona execució. El requisit
mínim, serà que l’import anual acumulat en l’any de major execució,
haurà de ser igual o superior al 70% del valor estimat del present
contracte.
13. Presentació de les proposicions
Les empreses interessades poden concórrer a la licitació d’un lot o dels dos lots en
què es divideix l’objecte del contracte.

Elia Masso i Tamayo
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Els licitadors que vulguin participar en el procés licitatori han de presentar llurs
propostes incloses en els sobres a què fan referència aquestes plecs dins el termini
de quinze dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de
licitació en el BOP de Girona.
Les propostes per a participar en la licitació, s’han de lliurar al Registre de
documents de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, situat a la Plaça Ajuntament,
núm. 1, de dilluns a divendres de 8h a 14h i els dijous de 16h a 18h.
Si la documentació es tramet per correu, el licitador haurà d’anunciar-ho a l’òrgan
de contractació i remetre per fax (972.477.375) o telegrama, el justificant de la
data i hora d’entrada a l’oficina de correus L’oferta no serà admesa si el justificant
de proposició sobrepassa les 14:00 hores del dia de finalització del termini de
presentació de proposicions. Així mateix, l’anunci de remissió del justificant a
l’Ajuntament haurà de comunicar-se el mateix dia i abans de les 14:00 hores.
Sense complir els esmentats requisits no serà admesa la proposició en cas de
rebre’s fora del termini fixat en l’anunci de licitació.
Un cop fet l’avís de la tramesa per correu, si transcorren deu dies naturals des del
finiment del termini de presentació de les proposicions i no s’ha rebut la proposició,
aquesta no s’admetrà en cap cas.
A l’efecte del còmput dels dies a què fa referència el paràgraf primer de la present
clàusula, si el darrer dia del termini coincideix que és un dissabte o un dia festiu,
aquests es consideren dies inhàbils, de manera que el termini fineix el primer dia
hàbil posterior a aquests.
La presentació de les propostes implica que els licitadors accepten d’una manera
incondicionada i sense cap reserva el contingut de les clàusules d’aquest plec i les
obligacions que se’n deriven, d’acord amb el que estableix l’article 145.1 del
TRLCSP, i comporta la declaració responsable que compleixen totes i cadascuna de
les condicions exigides per a poder contractar amb l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva.
Les propostes són secretes, de manera que s’han d’establir els mitjans que ho
garanteixin fins al moment de la licitació pública.
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Les ofertes presentades fora de termini no són admeses en cap concepte. No
s’accepta la presentació d’ofertes per mitjà d’un avís telefònic o per correu
electrònic.
14. Documentació a presentar pels licitadors
Els interessats en participar en la licitació han de presentar dos sobres tancats (A i
B), que han de contenir:
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a) El primer (sobre A), la documentació general relativa a la capacitat i la
solvència de l’empresa per a poder participar en la licitació.
b) El segon (sobre B), la documentació corresponent als criteris
d’adjudicació quantificables automàticament.
14.1 Sobre A
La documentació continguda en aquest sobre no pot incloure cap
informació que permeti conèixer el contingut del sobre B relatiu a la
proposició econòmica. L’incompliment d’aquesta obligació implicarà
l’exclusió del licitador.
S’ha de presentar tancat i signat per la persona que fa l’oferta, i a l’exterior
hi ha de constar el nom i la raó social de l’empresa, el telèfon i la persona de
contacte, a més de la següent menció: “Sobre A.- Documentació
administrativa per a poder participar en la licitació per a la
contractació del subministrament de lluminàries per a la millora del
sistema d’enllumenat de la Urbanització Mas Joals i de la pista del
pavelló poliesportiu”.
Aquest sobre ha de contenir:
Dades identificatives del licitador:
14.1.1.1

Persona física: nom i cognoms, DNI, adreça
postal i electrònica (on realitzar les comunicacions i
notificacions derivades del present contracte) i
número de telèfon.

14.1.1.2

Persona jurídica: denominació social, NIF,
domicili social, adreça electrònica (on realitzar les
comunicacions i notificacions derivades del present
contracte), número de telèfon i dades d’identificació
del representant legal (nom, DNI, càrrec i dades del
nomenament).

14.1.2 Declaració responsable d’acord amb el següent model:
“En/Na
………………………………,
major
d’edat,
amb
DNI
………………., en nom propi / en nom i representació de l’entitat
mercantil [escollir una de les dues opcions] …………………,
domiciliada a ………………., carrer …………………., número …. i
amb NIF ………………; declaro sota la meva responsabilitat que
no estic sotmès/ni jo ni l’empresa que represento estem
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sotmesos [escollir una de les dues opcions] a cap de les
prohibicions i incompatibilitats per contractar senyalades a
l’article 60 del TRLCSP i que compleixo /aquesta empresa
compleix [escollir una de les dues opcions] amb els requisits
de solvència econòmica i financera i tècnica o professional per
a l’execució del contracte.
Així mateix declaro que estic/l’empresa que represento està
[escollir una de les dues opcions] al corrent del compliment de
les obligacions tributàries i de la Seguretat Social vigents.
[Únicament si és el cas] Finalment, declaro que l’empresa que
represento té en la seva plantilla un número de treballadors
amb discapacitat superior al 2%.
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(Lloc, data i signatura del licitador)”
14.1.3 Model d’autorització d’ús de la notificació electrònica:
“En/Na ………………………………., major d’edat, amb DNI
……”…………., en nom propi / en nom i representació de l’entitat
mercantil [escollir una de les dues opcions] …………………,
domiciliada a ………………., carrer …………………., número …. i
amb NIF ………………; autoritzo a l’òrgan de contractació per tal
que dugui a terme les notificacions derivades de l’expedient de
contractació de manera electrònica, mitjançant el servei eNOTUM, i designo com a persona autoritzada per a rebre les
notificacions corresponents a ...... [indicar nom, adreça de
correu electrònic i telèfon mòbil de contacte].
(Lloc, data i signatura del licitador)”.
14.1.4 Els empresaris que vulguin concórrer agrupats en unió
temporal
d’empreses
hauran
d’indicar
els
noms
i
circumstàncies dels que la constitueixin i la participació de
cadascun d’ells, així com que assumeixen el compromís de
constituir-se formalment en unió temporal, en els termes
previstos per l’article 59 del TRLCSP, en cas de resultar
adjudicataris del contracte.
14.2 Sobre B
S’ha de presentar tancat i signat per la persona que fa l’oferta, i hi ha de
constar el nom i la raó social de l’empresa, el telèfon i la persona de
contacte, a més de la següent menció: “Sobre B.- Proposició econòmica
relativa a la licitació per a la contractació del subministrament de
lluminàries per a la millora del sistema d’enllumenat de la
Urbanització Mas Joals i de la pista del pavelló poliesportiu”.
Ha de contenir la següent documentació relativa a criteris d’adjudicació
quantificables automàticament:
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14.2.1 La proposta econòmica d’acord amb el següent model:
“En/Na ………………………………, major d’edat, amb DNI ………………., en
nom propi / en nom i representació de l’entitat mercantil [escollir una
de les dues opcions] …………………, domiciliada a ………………, carrer
…………………., número …. i amb NIF ………………; assabentat/da de la
licitació del contracte de subministrament de lluminàries per a la
millora del sistema d’enllumenat de la Urbanització Mas Joals i de la
pista del pavelló poliesportiu de Riudellots de la Selva, em
comprometo a portar-lo a terme amb subjecció al Plec de clàusules
administratives particulars i a les respectives Memòries tècniques per
a la millora del sistema d’enllumenat de la Urbanització Mas Joals i de
la pista del pavelló poliesportiu, redactades per l’enginyer tècnic Sr.
Joan Ribas i Xargay, per la quantitat de:
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Lot 1 (lluminàries Urb. Mas Joals): …………… euros (……-€), més
……………… (….-€) en concepte d’IVA. [Ambdues quantitats hauran
d’expressar-se en lletres i en xifres]
Lot 2 (lluminàries pista pavelló): …………… euros (……-€), més
……………… (….-€) en concepte d’IVA. [Ambdues quantitats hauran
d’expressar-se en lletres i en xifres]

(Lloc, data i signatura del licitador)”
(Cada licitador podrà presentar oferta econòmica per a un dels lots o per a tots
dos).
15. Obertura dels sobres A
La mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels sobres A de
les empreses i comprovarà l’existència i correcció dels diferents documents d’acord
amb l’indicat a la clàusula 14.1 anterior. Si la mesa de contractació detecta defectes
o omissions esmenables, ho haurà de comunicar verbalment als interessats, per
telèfon o, en el seu cas, per correu electrònic, a l’adreça que els licitadors hagin
indicat en la documentació presentada, concedint-los-hi un termini no superior a
tres dies hàbils per a esmenar els defectes o omissions.
La presentació fora de termini de la documentació necessària per a esmenar la
documentació aportada en el sobre A, no serà admesa i comportarà l’exclusió del
licitador del procediment. Així mateix, la manca de presentació d’algun dels
documents exigits també serà causa d’exclusió del proposant.
Del que s’hagi actuat se’n deixarà constància en l’acta que s’ha d’estendre.
16. Obertura de proposicions, ofertes amb valors desproporcionats o
anormals i classificació de les ofertes
En el dia, hora i lloc indicats en l’anunci de licitació, la Mesa de contractació, en
acte públic, procedirà a l’obertura dels sobres B, que contenen la documentació
relacionada a la clàusula 14.2. Aquest acte s’iniciarà amb un pronunciament exprés
sobre la qualificació dels documents presentats, amb expressió de les proposicions
admeses, de les rebutjades i la causa d’inadmissió d’aquestes últimes.
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En el cas que alguna de les ofertes econòmiques, de conformitat amb l’establert a
la clàusula 10, sigui presumptament desproporcionada o amb valors anormals, per
trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 85 del RGLCAP, la mesa de
contractació haurà de donar audiència al licitador que l’hagi presentat per tal que
justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condicions de la mateixa, en els termes
establerts a l’article 152.3 del TRLCSP. En aquest cas, la mesa de contractació
proposarà l’acceptació o el rebuig de l’oferta, incloent-la o excloent-la de la
proposta de classificació i, en el primer cas, es podrà demanar una garantia
complementària a l’obligatòria de fins a un 5% de l’import de l’adjudicació, d’acord
amb l’article 95.2 del TRLCSP. En aquest supòsit, s’ampliarà el termini d’adjudicació
del contracte en els termes establerts per l’article 161.3 del TRLCSP.
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La mesa de contractació farà, per a cadascun dels lots, la proposta de classificació
de les propostes dels licitadors per ordre decreixent i juntament amb aquestes ho
trametrà a l’òrgan de contractació. Per a fer aquesta classificació, la mesa s’atindrà
als criteris d’adjudicació indicats en el plec i en l’anunci, i a aquest efecte podrà
sol·licitar tots els informes tècnics que consideri pertinents.
Si la suma de les puntuacions dóna un empat aritmètic, la mesa de contractació, un
cop fetes les comprovacions corresponents, proposarà a l’òrgan de contractació la
preferència en l’adjudicació al licitador que compleixi el que estableix l’apartat 2 de
la disposició addicional quarta del TRLCSP i si persisteix l’empat hi aplicarà els
criteris establerts per la resta d’apartats de la dita disposició. A aquest efecte, els
licitadors que siguin requerits, hauran d’acreditar tenir una relació laboral amb
persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2%.
De conformitat amb l’establert a l’article 146.4 del TRLCSP, l’òrgan de contractació,
podrà recabar, en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta
d’adjudicació, que els licitadors aportin la documentació acreditativa del compliment
de les condicions establertes per a ser adjudicatari del contracte.
La proposta d’adjudicació que realitzi la Mesa de contractació no crearà cap dret a
favor del licitador enfront a l’Ajuntament.
17. Requeriment de presentació de documentació
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils a
comptar de l’endemà del dia en què hagi rebut el requeriment, presenti la següent
documentació:
A. Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
l’Estat (ROLECE):
a. Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i de la
personalitat jurídica, indicada a la clàusula 12. anterior.
b. Documentació acreditativa del compliment dels requisits
específics de solvència econòmica i financera i tècnica i
professional, indicats a la clàusula 12 anterior.
c. Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària acreditant que l’empresa es troba al corrent
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d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de
naturalesa tributària amb l’Estat.
d. Certificat positiu emès per la Tresoreria de la Seguretat
Social de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions amb la Seguretat Social.
e. En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques
(IAE):
a. Si l’empresa proposada com a adjudicatària és
subjecte passiu de l’IAE i està obligada a pagar
aquest impost, ha de presentar el document
d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en
l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o
el darrer rebut de l’impost, acompanyats d’una
declaració responsable de no haver estat donat
de baixa en la matrícula de l’impost.
b. Si l’empresa proposada es troba en algun
supòsit d’exempció recollit en l’article 82.1 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març), aportarà una declaració responsable que
ha d’especificar el supòsit d’exempció i el
document de declaració en el cens de persones
obligades tributàriament.
f.
Documentació acreditativa de la constitució de la
garantia definitiva, d’acord amb l’establert a la clàusula 9 del
present Plec.
g.
Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de
les despeses de publicitat corresponent, l’import màxim de les
quals s’indica a la clàusula 22.
B. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
l’Estat (ROLECE):
a. Certificat d’inscripció en el RELI o en ROLECE, juntament
amb una declaració responsable conforme les dades i
documents inscrits no han estat modificats i són vigents.
b. Documentació acreditativa de la constitució de la garantia
definitiva, d’acord amb l’establert a la clàusula 9 del
present Plec.
c. Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les
despeses de publicitat corresponent, l’import màxim de les
quals s’indica a la clàusula 22.
18. Adjudicació del contracte i notificació als licitadors i candidats
L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte en el termini de quinze dies
naturals a comptar des de l’endemà de l’obertura de les proposicions, i en tot cas,
dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació presentada pel
licitador requerit.
L’adjudicació ha de ser motivada, s’ha de notificar als candidats o licitadors i,
simultàniament, s’ha de publicar en el perfil del contractant. D’acord amb l’article
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40.2 del TRLCSP, la notificació ha de contenir la informació necessària per a
permetre al licitador exclòs o al candidat descartat d’interposar un recurs
suficientment fundat contra la decisió d’adjudicació. En particular, ha de contenir:
a) Respecte als candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per
les quals s’ha desestimat llur candidatura.
b) Respecte als licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també
resumidament, les raons per les quals no s’ha admès llur oferta.
c) En tots els casos, el nom de l’adjudicatari i les característiques i els
avantatges de la seva proposició que han estat determinants per a
seleccionar-ne l’oferta amb preferència a les de la resta de licitadors
amb ofertes admeses.
És aplicable a la motivació de l’adjudicació, l’excepció de confidencialitat a què fa
referència l’article 153 del TRLCSP.
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La notificació de l’adjudicació i el perfil del contractant han d’indicar el termini per a
la formalització del contracte, de conformitat amb l’article 151.4 del TRLCSP.
La notificació es farà per correu electrònic a l’adreça que els licitadors hagin indicat
en el sobre A, en els termes que estableix l’article 28 de la Llei de l’Estat 11/2007.
Tanmateix, el termini per a considerar rebutjada la notificació, amb els efectes
establerts per l’article 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions públiques, és de deu dies naturals.
19. Formalització del contracte
El contracte es perfecciona per mitjà de la seva formalització en document
administratiu. No obstant això, l’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el
contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses
corresponents.
La formalització del contracte haurà de tenir lloc dins els 15 dies hàbils següents a
la recepció de la notificació de l’adjudicació als licitadors en els termes i les
condicions expressats a la clàusula 19.
Si per causes imputables a la part adjudicatària
aquest resta resolt, fet que comporta la pèrdua
estableix l’article 156.4 del TRLCSP. A més,
prohibició de contractar amb el sector públic,
l’article 60.2.b) del TRLCSP.

no es pot formalitzar el contracte,
de la garantia d’acord amb el que
aquest fet constituirà causa de
de conformitat amb l’establert a

El plec de prescripcions tècniques, aquest plec de clàusules i els documents inclosos
en el sobres B, són documents contractuals, per la qual cosa la part adjudicatària
els ha de signar com a prova de conformitat en el mateix acte de formalització del
contracte, i s’hi han d’annexar.
Si el contracte no es pot formalitzar amb l’empresa adjudicatària es proposarà
l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes de
conformitat amb la clàusula 17 anterior.
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20. Publicitat de la formalització
La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant, de
conformitat amb l’establert a l’article 154.2 del TRLCSP.
L’òrgan de contractació pot no comunicar determinades
l’adjudicació si considera, i ho justifica degudament en
divulgació d’aquesta informació pot obstaculitzar l’aplicació
contrària a l’interès públic o perjudicar interessos comercials
públiques o privades o la competència lleial entre aquestes.

dades relatives a
l’expedient, que la
d’una norma, ésser
legítims d’empreses
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21. Despeses
Són a càrrec de la part adjudicatària totes les despeses que deriven de la
formalització del contracte i de la publicació dels anuncis oficials que exigeix el
TRLCSP, aquestes últimes fins a 900.-€ d’import, i les que es requereixen per a
obtenir autoritzacions, llicències, documents o qualsevol informació d’organismes
oficials o particulars; les relatives a impostos, taxes, compensacions i altres
gravàmens o despeses que hi poden ésser aplicables segons les disposicions
vigents, en la forma i la quantia que aquestes assenyalin, i també qualsevol altra
despesa necessària per a l’execució del contracte.
22. Renúncia i desistiment
L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de l’adjudicació del contracte. També podrà desistir del
procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no esmenable de
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació. En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les
despeses en què hagin incorregut.
23. Entrega i recepció
El contractista estarà obligat a entregar les lluminàries objecte de subministrament,
en el termini indicat a la clàusula 7 anterior i de conformitat amb les
característiques tècniques establertes a les Memòries per a les millores del sistema
d’enllumenat de la Urbanització Mas Joals i de la pista el pavelló poliesportiu de
Riudellots de la Selva, redactades per l’enginyer tècnic Sr. Joan Ribas i Xargay.
El material objecte de subministrament es lliurarà en el lloc que designi el
responsable tècnic del servei a l’adjudicatari.
Les despeses de lliurament i transport dels béns objecte de subministrament al lloc
convingut seran a càrrec del contractista.
24. Deficiències en els béns subministrats
Si els béns objecte de subministrament no es trobessin en estat de ser rebuts, es
farà constar així en l’acta de recepció i es donaran les instruccions precises al
contractista perquè esmeni els defectes observats o procedeixi a un nou
subministrament de conformitat amb allò pactat.
25. Termini de garantia
Els béns objecte de subministrament comptaran amb una garantia de 5 anys, a
comptar des de data de recepció.
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Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els
béns objecte de subministrament, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva tindrà dret
a reclamar del contractista la reposició dels que resultin inadequats o la reparació
dels mateixos, si fos suficient.
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Si l’òrgan de contractació estimés, durant el termini de garantia, que els béns
subministrats no són aptes per al fi pretès, com a conseqüència de vicis o defectes
observats en ells i imputables al contractista i existeixi la presumpció de que la
reposició o reparació dels mateixos no serà suficient per aconseguir aquell fi, podrà,
abans d’expirar aquell termini, rebutjar els béns deixant-los del compte del
contractista i quedant exempt de l’obligació de pagament o tenint dret, en el seu
cas, a la recuperació del preu satisfet.
26.Modificació del contracte
Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà
introduir-hi modificacions si els serveis tècnics municipals, mitjançant informe,
justifiquen la conveniència d’augmentar, reduir o suprimir unitats de lluminàries
objecte del subministrament, per haver-se constatat una mancança o un accés
d’il·luminació amb la substitució de les lluminàries fins aquell moment instal·lades.
Aquestes modificacions que seran obligatòries pel contractista, no podran excedir
en forma acumulada, en més o en menys el 10% de l’import del contracte i seran
aprovades per resolució de l’òrgan de contractació.
Qualssevol altra modificació del contracte no prevista anteriorment només podrà
operar si es justifica per la concurrència d’alguna de les circumstàncies que, amb
caràcter taxat es preveuen a l’article 107 del TRLCSP. Aquestes modificacions no
podran alterar les condicions especials de la licitació i adjudicació del contracte i
hauran de limitar-se a introduir les limitacions estrictament indispensables. El
procediment a seguir, en tot cas, és el previst a l’article 108 del TRLCSP, resultant
obligat procedir a la formalització de la modificació en virtut del previst a l’article
219.2 del TRLCSP.
En cap cas la modificació del contracte es podrà realitzar amb la finalitat
d’addicionar prestacions complementàries a les inicialment contractades, ampliar
l’objecte del contracte a fi de què es puguin contemplar finalitats noves no previstes
en la documentació preparatòria del contracte, o incorporar una prestació
susceptible d’utilització o aprofitament independent. En aquests supòsits s’ha de fer
una nova contractació de la prestació corresponent, en la qual es pot aplicar el
règim establert per l’adjudicació dels contractes complementaris si es donen les
circumstàncies que preveu l’article 174.b del TRLCSP.
27.
Execució defectuosa i demora
El contractista estarà obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la
seva realització i amb el contingut, forma i condicions que s’assenyalen en aquest
plec de clàusules i a les Memòries tècniques per a la millora dels sistemes
d’enllumenat de la urbanització Mas Joals i de la pista del pavelló poliesportiu de
Riudellots de la Selva, redactades per l’enginyer tècnic Sr. Joan Ribas i Xargay.
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Quan el contractista incorri en demora respecte del compliment del termini, per
causa imputable al mateix, incompleixi amb les seves obligacions i/o compleixi
defectuosament amb les prestacions objecte del contracte, l’òrgan de contractació
podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de
sancions, de conformitat amb l’article 212 del TRLCSP.
Les penalitats es faran efectives descomptant el seu import de les quantitats que,
en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la
garantia que, en el seu cas, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de les
factures.
28.
Causes de resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 223 i 299 del
TRLCSP.
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Per les causes de resolució del contracte, la seva aplicació i els efectes d’aquesta,
s’estarà al que disposen els articles 223, 224, 225, 299 i 300 del TRLCSP.
La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància
del contractista, en el seu cas, mitjançat procediment tramitat en la forma
reglamentàriament establerta per l’article 109 del RGLCAP.
29.
Perfil del contractant
Es podrà accedir al perfil del contractant de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
disponible a la seu electrònica del web municipal: https://www.seue.cat/web/riudellotsdelaselva
30. Prerrogatives de l’Administració, recursos i jurisdicció
L’òrgan de contractació ostenta, amb subjecció a l’article 210 del TRLCSP, les
prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que n’ofereixi el
compliment, modificar-lo i acordar-ne la seva resolució, dins dels límits i amb
subjecció als requisits i efectes assenyalats al TRLCSP i a les seves disposicions de
desenvolupament.
Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives
d’interpretació, modificació i resolució, seran immediatament executius. Els
mateixos posaran fi a la via administrativa i contra ells es podrà interposar recurs
contenciós administratiu, conforme a allò previst a la Llei de la jurisdicció
contenciosa administrativa, i sens perjudici que els interessats puguin interposar
recurs potestatiu de reposició d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
31. Modificacions d’aquest Plec
Les disposicions d’aquest Plec que, per sistemàtica, incorporen aspectes que
remeten a normes legals o reglamentàries d’aplicació preferent s’entén que són
automàticament modificades en el moment en què es produeix la revisió d’aquestes
normes. En aquest supòsit de modificació, continuen essent vigents les disposicions
d’aquest Plec que són compatibles o permeten una interpretació harmònica amb els
nous preceptes legals o reglamentaris.
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Debat:
La Secretària municipal comenta que, de conformitat amb les mesures de gestió
eficient en la tramitació dels expedients de contractació, establertes a l’article 8
del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, l’anunci de licitació únicament es publicarà en el perfil del
contractant. En conseqüència, es modificarà el punt cinquè de la proposta, així
com les clàusules 4 i 13 del PCAP adjunt.
Per altra banda, manifesta l’error de transcripció comès a la clàusula 5 del PCAP,
al fixar el valor estimat del contracte. Allà on diu TRENTA-UN MIL SET-CENTS
CINC EUROS (31.705,00.-€), en realitat ha de dir TRENTA-QUATRE MIL
VUITCENTS
SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (34.875,50.-€).
Ningú més demana la paraula i no es produeix cap altra intervenció
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6.-URGENTS:
6.1 SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PER AL PAVELLÓ POLIESPORTIU.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOSTOS.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/112 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que recentment han finalitzat les obres de reforma i ampliació del pavelló
poliesportiu municipal, és voluntat d’aquest Ajuntament equipar els diferents espais
(entrada, sales de fitness, pista poliesportiva, etc), amb el material i equipament
necessari per a la seva posada en funcionament.
Vistos els diferents pressupostos presentats pel regidor responsable de l’àrea
d’esports Sr. Gerard Fabrellas i Ciurana, els quals es relacionen a continuació:
1. Moble per a l’entrada:
Proveïdor
Mecanitzats de la fusta
KIM. SL
Ofiprix, SL
Oficina i Arxiu, SA

Nº pressupost
11903/02

Import (IVA inclòs)
2.044,90.-€

1700001449
14659-1

1.545,17.-€
1.667,17.-€

2. Subministrament i col·locació miralls sala:
Proveïdor
Castelló Martí 2008, SL

Nº pressupost
K/20160589-3
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3. Subministrament i col·locació terra de cautxú:
Proveïdor
Arges Fitness, SL
Ortus Fitness, SL
Ecoinox 92, SL

Nº pressupost
7-000006
P-16-146
372

Import (IVA inclòs)
1.436,88.-€
1.839,20.-€
1.331,00.-€

4. Subministrament material higiènic-sanitari:
Proveïdor
Dibosch, SL

Nº pressupost
PR69 226

Import (IVA inclòs)
1.610,07.-€

5. Subministrament xarxes de protecció darrera porteria:
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Proveïdor
Park’s 3000, SL
Disseny TEA3, SL
Decoresport, SA

Nº pressupost
GI/115
1 000081
17/00010

Import (IVA inclòs)
2.023,12.-€
908.37.-€
1.923,90.-€

6. Subministrament i instal·lació projector i accessoris:
Proveïdor
New project networking,
SL
BTM Sound, SL
Girocopi, SL
Instal·lacions Martí Duran,
SL

Nº pressupost
16003611-2

Import (IVA inclòs)
1.559,21.- €

0019148
724

1.635,00.-€
1.967,46.-€

2017000004

1.317,69.-€

7. Subministrament de taquilles amb tancament de seguretat per cadenat:
Proveïdor
Metalfen Osona, SL
Inbeca
Wellness
Equipment, SL
Ortus Fitness, SL
Mecanitzats de la fusta
KIM, SL

Nº pressupost
AM.17.019
03/160559

Import (IVA inclòs)
6.937,90.-€
8.576,98.-€

P-16-149

6.469,14.-€

11903/03

9.559,00.-€

8. Treballs condicionament acústic sala spinning:
Proveïdor
Enguixats germans Puntí,
SL
BTM Sound, SL
Gravis
muntatges
escenogràfics, SLU

Nº pressupost
15

Import (IVA inclòs)
3.222,48.-€

0019139
00023

3.698,66.-€
7.889,86.-€
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9. Fabricació i muntatge de vinils
Proveïdor
Cian and Co, SCP
Corporació
aplicacions
visuals, SL
Disseny Print

Nº pressupost
004/2017Q
217026

Import (IVA inclòs)
1.615,35.-€
2.030,38.-€

----

2.244,25.-€

10. Fabricació de lletres en inox de 3mm de gruix:

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

14/02/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 14/02/2017 Alcaldessa

Proveïdor
Rètols i metalls Daunis,
SL
Corporació
aplicacions
visuals, SL
Foneria
artística
Riudellots, SL

Nº pressupost
VV17000024

Import (IVA inclòs)
7.263,21.-€

217046/2
170018

3.545,30 €
3.509,00.-€

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació, mitjançant
resolució número 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de membres que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar els pressupostos que s’indiquen tot seguit, en base a les
comparatives efectuades pel Regidor responsable de l’àrea d’esports:
-

Pressupost presentat per MECANITZATS DE LA FUSTA KIM, S.L., amb
domicili a Torelló-08570, al C/ Llevant, 2 (Pol. Industrial Les Vinyes), i
amb NIF B-62.008.610; per import de 2.044,90.-€ (IVA inclòs), per al
subministrament d’un taulell en forma de “L” per a l’entrada pel pavelló
poliesportiu municipal.

-

Pressupost presentat per CASTELLÓ MARTÍ 2008, S.L., amb domicili a
Llagostera-17240, al C/ Ponent, 1-3 (Pol. Industrial II), i amb NIF B17.983.115; per import de 1.123,97.-€ (IVA inclòs), per al
subministrament i col·locació de miralls de 5mm al pavelló poliesportiu
municipal.

-

Pressupost presentat per ARGES FITNESS, S.L., amb domicili a Rubí08191, a la Ctra. De Rubí a Sabadell, km 13,5, nau 4 bis (Pol. Industrial
la Bastida), i amb NIF B-64.538.739; per import de 1.436,88.-€ (IVA
inclòs), per al subministrament i col·locació de llosetes de cautxú al
pavelló poliesportiu municipal.
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-

Pressupost presentat per DIBOSCH, S.L., amb domicili a Riudellots de la
Selva-17457, a la Ctra. de Riudellots a Cassà, s/n (Pol. Industrial
Girona), i amb NIF B-17427.618; per import de 1.610,07.-€ (IVA inclòs),
per al subministrament de material higiènic-sanitari per al pavelló
poliesportiu municipal.

-

Pressupost presentat per DECORESPORT, S.A., amb domicili a Barcelona08018, al C/ Calàbria, 110, bxos 2ª, i amb NIF A-08.813.743; per import
de 1.923,90.-€, per al subministrament de dues xarxes de protecció per
al fons de la pista del pavelló poliesportiu municipal.

-

Pressupost presentat per INSTAL·LACIONS MARTÍ DURAN, S.L., amb
domicili a Riudellots de la Selva-17457, al C/ Estació, 23 i amb NIF B17.246.992; per import de 1.317,69 € (IVA inclòs), per al
subministrament i instal·lació d’un projector, una pantalla i els seus
accessoris, per al pavelló poliesportiu municipal.

-

Pressupost presentat per METALFEN OSONA, S.L., amb domicili a
Manresa-08243, a la Ctra. de Santpedor, 2, i amb NIF B-66.050.865; per
import de 6.937,90.-€, per al subministrament de taquilles amb
tancament de seguretat de cadenat per al pavelló poliesportiu municipal.

-

Pressupost presentat per BTM SOUND, S.L., amb domicili a Salt-17190,
al C/ Major de Salt, 345 i amb NIF B-17.571.175; per import de
3.698,66.-€ (IVA inclòs), per als treballs d’insonorització de l’aula
d’spinning del pavelló poliesportiu municipal.

-

Pressupost presentat per CIAN AND CO, S.C.P., amb domicili a
Barcelona-08023, al C/ Beat Almato, 70, 2, i amb NIF J-66.515.024; per
import de 1.615,35.-€, per a la producció de diferents vinils per al
pavelló poliesportiu municipal.

-

Pressupost presentat per FONERIA ARTÍSTICA RIUDELLOTS, S.L., amb
domicili a Riudellots de la Selva-17457, a l’Avinguda Mas Pins, 52, i amb
NIF B-55.032.320; per import de 3.509,00.-€ per a l’elaboració de lletres
en inox de 3mm de gruix per al pavelló poliesportiu municipal.

TERCER.- La despesa derivada de les presents contractacions serà a càrrec
de la partida 342.625.01 del pressupost vigent.
QUART.- Donar trasllat del present acord a cadascuna de les empreses
interessades.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 21:00 hores.
Compleixi’s
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Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

Ho certifico
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