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NOTIFICACIÓ 

 
Que s’ha dictat el següent decret d’alcaldia: 
 

DECRET D’ALCALDIA 39/2020 
 
 

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 
 

Tipus de contracte: Contracte de serveis 

Objecte del contracte: Sanejament i depuració dels Garidells 

Procediment de contractació: obert simplificat 
Tipus de Tramitació: 
ordinària 

Codi CPV: 71300000-1 

Valor estimat del contracte: 50.000 euros 

 Pressupost base de licitació IVA exclòs: 50.000 € IVA%: 10.500 euros 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 60.500 euros 

Durada de l'execució: 8 mesos 

 
A la vista de l'expedient de contractació tramitat: 

 

Document Data/Núm. 

Proposta de contractació del Servei  12/03/2020 

Informe de Secretaria 22/05/2020 

Informe d'Intervenció 28/05/2020 

Resolució d'inici 26/05/2020 

Plec prescripcions tècniques 28/05/2020 

Plec de clàusules administratives 28/05/2020 

Anunci de licitació  29/05/2020 

Actes de la mesa de contractació: 
1ª Acta 
2ª Acta 

 
 

Informe de valoració tècnica  10/09/2020 

Requeriment al licitador 11/08/2020 

 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist els informes transcrits a 
l’acta de la mesa de contractació, acta que literalment diu: 
 
«ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (NÚM. 3) I PROPOSTA 
D'ADJUDICACIÓ 
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Reunits a l’Ajuntament, el dia 10 de setembre de 2020 a les 18 hores, es 
constitueix la Mesa de Contractació per a l'adjudicació de la redacció del 
projecte constructiu de “Sanejament i depuració de Els Garidells”. 
 
 
La composició de la taula és la següent: 

 

President (membre de la Corporació o 
funcionari d'aquesta) 

 Marc Bigordà Prió 

Interventor de la Corporació (Vocal)  Francesc Pros Francesch 

Vocal Josep Maria Boada Fusté 

Secretaria de la Mesa  Estela Leal Cánovas 

 
 

Vist l’informe tècnic , que literalment diu: 
 
<<INFORME TÈCNIC SOBRE LA JUSTIFICACIÓ DE BAIXA 
DESPROPORCIONADA EN LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE 
REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE “SANEJAMENT I 
DEPURACIÓ DELS GARIDELLS”.  
 
Valoració de la justificació de l’oferta presentada per INVALL, S.A. 

 

Antecedents 

Per tal de determinar si hi ha ofertes anormalment baixes s’aplica l’art. 17 del 
plec.  

La mesa va considerar l’oferta de INVALL, S.A. com anormalment baixa. 

Amb data 18/08/2020 INVALL, S.A. aporta la justificació de l’oferta 
presentada a l’adjudicació 
 

Informe  

Revisat el document de justificació econòmica de l’oferta presentada per 
l’empresa INVALL, S.A., per la licitació de la redacció del projecte constructiu 
de sanejament i depuració dels Garidells, aquest tècnic considera que no 
queda suficientment justificada la valoració ja que alguns conceptes no estan 

inclosos i per tant s’haurà de considerar com a baixa temerària.>> 
 
A la vista dels informes abans transcrits, la mesa de contractació porta a 
terme 
 
L’ANÀLISI DE LES OFERTES ESTIMADES ANORMALMENT BAIXES 
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De l’examen del registre de sortida municipal es constata que s’han enviat 
els oficis pertinents a les següents empreses: 
 
- RONINTEC, SL 
- INVALL, SA 
 
Per tal  que justifiqui la baixa que han presentat. 

 
Només ha justificat la seva oferta l’empresa INVALL, SA 

 
No han justificat l’anormalitat de la baixa la anormalitat de la baixa la següent 
empresa: 

 
- RONINTEC, SL 

 
A la vista de l’informe tècnic transcrit i de l’exposat, es proposa desestimar 
les ofertes presentades que són anormalment baixes, de les següents 
empreses: 

 
- RONINTEC, SL 

- INVALL, SA 

 
CALCUL DE LES PUNTUACIONS 
 
Tot seguit es procedeix a la puntuació de les ofertes, de conformitat a 
l’establert de la base 11ª del plec de condicions administratives. 

 
El resultat és el següent: 
 

EMPRESA IMPORT, 
SENSE IVA 

QUALITAT 
(joves) 

 
PUNTS 

 
PUNTS 

 

 
TOTAL 

PLIKUM, SL 31.500,00 3 45 55 100 

GESA, SL 31.940,00 3 43,76 55 98,76 

BAC ENERGY AIE 33.800,00 3 38,53 55 93,53 

CONSULTORIA TÈCNICA ANTLIA, SL 34.500,00 0 36,56 0 36,56 

V.V.V.PROYECTOS Y SERVICIOS  
CON INGENIO, SL 

34.950,00 3 35,29 55 90,29 

COLOMER RIFÀ, SLP 35.500,00 3 33,75 55 88,75 

AUDINGTRAESA, SA 35.800,00 3 32,90 55 87,90 

SBS SIMON I BLANCO, SL 36.335,00 3 31,40 55 89,40 

COKREA GREEN, SL 38.490,00 3 25,34 55 80,34 

SEARE REUS ENGINYERIA, SL 46.950,00 3 1,54 55 56,54 

QESTUDI29 ASSESSORAMENT 
TÈCNIC, SL 

47.500,00 3 0 55 55 
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A la vista del transcrit es proposa adjudicar la licitació a l’empresa PLIKUM, 
SL 
 
El President dona per acabada la reunió a les 20:00 hores. I perquè quedi 
constància del tractat, jo, el Secretari, redacto Acta que sotmeto a la 
signatura del President i Vocals.» 
 
De conformitat amb l’establert en la Disposició Addicional Segona 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, 

 
RESOLC 

 
PRIMER. Adjudicar el contracte de servei de sanejament i depuració dels 
Garidells en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen 
en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques a: 

 
PLIKUM, SL, pel preu cert, IVA exclòs, de 31.500,00 euros. 
 
SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat 
seleccionades les ofertes presentades pels citats adjudicataris amb 
preferència a les presentades pels restants licitadors les ofertes dels quals 
van ser admeses, les detallades en l’acta de la mesa de contractació que 
s’ha transcrit. 

  
Les raons per les quals no s'han admès les ofertes dels licitadors exclosos 
són les detallades en l’acta de la mesa de contractació que s’ha transcrit. 

 
TERCER. Disposar la despesa corresponent amb càrrec a la partida 
16000.62700.01 de conformitat amb l’informe d’intervenció. 

 
QUART. Informar de la present Resolució a Intervenció i Tresoreria a l'efecte 
de practicar les anotacions comptables que procedeixin. 

 
CINQUÈ. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini 
de 15 dies. 

 
SISÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. 

 
SETÈ. Notificar a PLIKUM, SL amb NIF B-66393661, adjudicatari del 
contracte, la present Resolució i citar-lo per a la signatura del contracte que 
tindrà lloc als Garidells, el 24 de setembre de 2020 a les 18 hores. Previ a la 
signatura del contracte s’aportarà l’original de l’aval constituït, les 
escriptures, poders i documents identificatius del signant per tal de fer la 
comprovació i còpia fidedigne. 
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VUITÈ. Publicar anunci de formalització del contracte al  Perfil de contractant 
en termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i 
amb el contingut contemplat en 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. 
 
DESÈ: Desestimar la proposició d’INVALL SA, de conformitat amb l’informe 
tècnic emès. 
 
ONZÈ: Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació per tal 
que la ratifiqui. 
 
Recursos: 
 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent de la seva notificació. 
 
Document signat electrònicament 
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