
 

MIGUEL SÁNCHEZ LAGUNA, secretari accidental de l’Ajuntament de Badia del Vallès,

CERTIFICO: que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 29 d'abril de  
2016, va adoptar l’acord següent:

"I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  2196/2015,  relatiu  a  Contracte  de  subministrament,  obra  d'instal·lació  i 
posada en funcionament de maquinària de climatització del Mercat municipal.

II. Relació de Fets

1. Per acord de Junta de Govern Local de data 15 d'octubre de 2015 es va aprovar l'expedient  
de  contractació,  mitjançant  procediment  Obert,  oferta  més  avantatjosa  econòmicament, 
diversos criteris d'adjudicació, del contracte de subministrament, obra d'instal·lació i posada en 
funcionament de dos màquines de climatització al Mercat municipal de Badia del Vallès, amb 
un pressupost de 82.589,79 euros, sense IVA.

2. Advertits errors materials  als plecs reguladors i la memòria valorada del contracte, per acord 
de Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 2015 es va  aprovar l'acord que els 
esmenava i es va ordenar nova convocatòria de la licitació. Realitzada aquesta i  finalitzat el 
termini  per  a  la  presentació  de  proposicions  es  van  dur  a  terme  les  diferents  sessions 
d’obertura de proposicions per la Mesa de Contractació, que en sessió de data 12 de gener de  
2016 va considerar, com a oferta econòmicament més avantatjosa la presentada per l'empresa 
GRUPO VIMAC.

3.  Requerida  l'empresa  proposada  per  a  la  presentació  de  la  documentació  prèvia  a 
l'adjudicació del contracte, la Mesa de Contractació en sessió de data 2 de febrer de 2016, va 
«declarar desistida de la seva proposició i exclosa del procediment l'empresa GRUPO VIMAC,  
conforme allò disposat a la clàusula 13a, aparats tercer i quart del PCAP» i va «considerar com 
a oferta  més avantatjosa la  presentada per  l'empresa GEINSTAL,  GESTIÓ INTEGRAL DE  
INSTALACIONES, SL. , de 71.112,59 euros (amb IVA de 14.933,64 euros), que va obtenir la  
següent major puntuació», segons la puntuació atorgada a l'anterior sessió de 12 de gener de 
2016.

4.  En data 3  de febrer  de 2016 ha estat  interposat  escrit  per  l'empresa licitadora KLITEC 
GLOBAL NETWORK, SA ( en endavant) on sol·licitava la revisió de la puntuació atorgada per la 
Mesa de Contractació  en la  sessió  de 12  de gener  de 2016 i  les  propostes  d'adjudicació 
realitzada en aquesta i en la sessió de 2 de febrer de 2016.

5.  Instruïda  la  reclamació  d'aquesta  empresa,  es  va  emetre  informe  tècnic  del  serveis 
municipals de territori en data 29 de febrer de 2016 i la Mesa de Contractació en sessió pública 
de 3  de març  de 2016,  va  acceptar  en  part  les  al·legacions,  va  revisar  el  conjunt  de  les 
puntuacions  derivades  del  criteri  d'eficiència  energètica  i  va  establir  el  resultat  definitiu  de 
puntuació a l'apartat d'eficiència energètica i  totals del procediment.  Igualment la Mesa de 
Contractació  va  acordar  com  a  proposició  més  avantatjosa,  la  presentada  per  l'empresa 
GEINSTAL,  GESTIÓ  INTEGRAL  DE  INSTALACIONES,  SL  i  (en  endavant  GEINSTAL) 
proposar-la per a l'adjudicació del contracte. Aquesta empresa va presentar  la documentació 
justificativa  requerida  i  va  constituir  la  garantia  definitiva  i  abonament  de  les  despeses  de 
publicitat, en data 8 de febrer de 2016.

6. L'empresa KLITEC va presentar al·legacions respecte l'acte de la Mesa de Contractació de 
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data 3 de març de 2016, en dates de 3 i 14 de març de 2016, relatives, en síntesi, a: 1) que hi  
ha  un  error  d'interpretació  a  l'informe  tècnic  que  afecta  l'avaluació  i  puntuació  del  criteri 
d'eficiència energètica; i 2) que la màquina oferida per l'empresa GEINSTAL, marca HITECSA 
model RMXCBA sèrie STD 3502.2 no disposa de «circuit de recuperació», per a la qual cosa no 
acompleix els requisits exigits al  Plec de condicions tècniques i a la memòria valorada que 
regulen l'objecte del contracte de subministrament.

D'aquestes al·legacions es va donar audiència i còpia íntegra a l'empresa GEINSTAL en dates 
de  11.03.2016  i  13.04.2016  perquè  aportés  els  documents  i  justificants  que  considerés 
convenient  en  defensa  dels  seus  drets  i  interessos  legítims,  la  qual  cosa  va  fer  en  escrit 
registrat a l'Ajuntament en data de l’11 de març de 2016. 

7. En data 25.04.2016 es va emetre informe tècnic sobre al·legacions plantejades que va servir  
de base i fonament per a la Mesa de Contractació de data 26.04.2016, que va resoldre:

«Primer.  Admetre  en  part  la  reclamació  interposada  per  l'empresa  KLITEC  en  el  sentit  
següents:

a) Desestimar l'al·legació referida a la revisió de l'eficiència energètica de les màquines  
oferides, d'acord amb la consideració segona i tercera de l'informe tècnic.

b) Admetre l'al·legació relativa al compliment dels requisits bàsics exigits de potència  
frigorífica amb inclusió del circuit de recuperació, i d'acord amb la consideració segona  
i  quarta  de l'informe tècnic,  estimar que la màquina marca  HITECSA, model  STD  
3502.2,  oferida  per  l'empresa  GEINSTAL  no  acompleix  els  requisits  exigits  a  la  
Memòria valorada, capítol 7, pressupost, apartat 2.

Segon. Rectificar, en conseqüència, la decisió adoptada en la sessió de data 3 de març de  
2016, produïda per l'error contingut als informes tècnics, en el sentit següent:

a) No acceptar la proposició presentada per l'empresa GEINSTAL i declarar l'exclusió  
del procediment  i la devolució de les quanties ingressades per aquesta, en concepte  
de garantia definitiva i despeses d'anuncis.

b) Atorgar la valoració i puntuació definitiva del procediment, següents:  

Plica Empresa Proposició
econòmica

Eficiència 
energètica

Pla de
treball

Punts
Totals

1 GRUPO VIMAC 64,397,39€ 60 30 10 100
2 LLONCH CLIMA 74,330,81€ 51,98 30 10 91,98
3 S.A  DE  ELECTRIFICACIONES  Y 

SUMINISTROS 74,297,01€ 52,01 0 10 62,01
4 ACISA 66,543,39€ 58,07 0 0 58,07
5 TRENASA 71,588,83€ 53,97 0 10 63,97
6 INSTALACIONES CAMPOS 72,760,00€ 53,10 0 0 53,10
7 KLITEC GLOBAL NETWORK.S.A 69,712,09€ 55,43 30 10 95,43

Tercer. Considerar com a oferta més avantatjosa, la presentada per l'empresa KLITEC 
GLOBAL NETWORK.S.A, arran el desistiment de l'empresa Grup Vimac, i proposar la  
seva adjudicació a la Junta de Govern Local.»

III. Fonaments de dret

1r.  D'acord  amb  el  marc  regulador,  les  consideracions  i  conclusions  de  l'informe  tècnic 
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esmentat, que va servir de base i fonament de la decisió de la Mesa de contractació de 26 
d'abril de 2016.

2n. D’acord amb allò previst a les clàusules 12a, 13a, 14a i concordants del Plec de clàusules  
administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen als articles 53, 146, 
151 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la  
Llei de contractes del sector públic.

3r. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona del RD Legislatiu 3/2011, de 
14  de  novembre,  que  aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  contractes  del  sector  públic  i de 
conformitat  amb  les  facultats  delegades  en  aquest  òrgan  pel  Decret  d’alcaldia  número 
712/2015, de 28 d'octubre.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i la resolució adoptada per la Mesa 
de Contractació en la sessió de data 26 d'abril de 2016 i, en la seva virtut, adjudicar a KLITEC 
GLOBAL  NETWORK,  SA,  com  a  l’oferta  més  avantatjosa  presentada,  el  contracte  de 
subministrament, obra d'instal·lació i posada en funcionament de dos màquines de climatització 
al Mercat municipal, per l’import total de 69.712,09 euros, sense IVA i   14.639,54 euros d'Iva.

Segon. Aprovar el document comptable annex de disposició de la despesa per a l’exercici, per 
l’import de 84.351,63 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 1604.4312.61900.

Tercer. Designar com a responsable del contracte, la Sr Antonio Núñez Rodríguez, enginyer  
municipal de l'Ajuntament de Badia del Vallès. 

Quart. Notificar aquest acord a l'adjudicatari, a tots els licitadors del procediment i publicar-lo al 
perfil del contractant.

Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents: 
 Publicar  l’adjudicació  d'aquest  contracte  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 

Barcelona en el termini de trenta dies a comptar des de la data de formalització  
del contracte.

 Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant.

 Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre."

I  perquè  serveixi  d’acreditació,  lliuro  aquesta  certificació  d’ordre  i  amb  el  vistiplau  de 
l’Alcaldessa, senyora Eva María Menor Cantador.

Badia del Vallès, document signat electrònicament

Vist i plau,

L'Alcaldessa
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