
 

Carme Coll Gaudens, secretària municipal de l’Ajuntament de Badia del Vallès,

CERTIFICO: que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 4 de 
desembre de 2015, ha adoptat l’acord següent:

"I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2266/2015, relatiu al contracte d'obra millora de l'enllumenat públic 
a l'avinguda Eivissa i carrer Menorca.

II. Relació de Fets
1. Per informe del servei Àrea del Territori, de data 23 d'octubre de 2015, s’acredità la 
necessitat de contractar obra de remodelació de les instal·lacions d'enllumenat exterior 
a l'avinguda Eivissa i al carrer Menorca , en atenció a actualitzar l'enllumenat públic 
per complir normativa, per fer una instal·lació energèticament eficient i sostenible.

2.  Per  acord  de  Junta  de  Govern  Local de  data  es  va  aprovar  l'expedient  de 
contractació,  mitjançant  tramitació  urgent,  procediment  obert  i  un  únic  criteri 
d'adjudicació  de l'obra  de  remodelació  de  les  instal·lacions  d'enllumenat  exterior  a 
l'avinguda  Eivissa  i  al  carrer  Menorca de  Badia  del  Vallès,  amb  un  pressupost 
de 202.541,84 euros, sense IVA.

3.  Realitzada  la  convocatòria  pública  de  la  licitació,  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 23 de novembre de 
2015, va formular proposta d'adjudicació en favor de Serveis integrals de manteniment 
RUBATEC, SA, per considerar-la l'oferta econòmica més avantatjosa.

En  aquesta  sessió,  la  Mesa  va  decidir  també:  «Que  la  proposició  número  4,  
presentada per Núcleo Grupo Vimac, es declara en baixa anormal,  per superar en  
molt més de 10 unitats percentuals la mitjana aritmètica de les ofertes presentades,  
d'acord amb la clàusula 9.4 del Plec de clàusules administratives particulars i l'article  
l'article 85 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general  
de la Llei de contractes de les administracions públiques.»

4. Requerit l'adjudicatari proposat RUBATEC, sa, ha estat presentada la documentació 
justificativa  requerida  i  ha  estat  constituïda  la  garantia  definitiva,  d'acord  amb  la 
diligència de secretaria de data 30 de novembre de 2015.

5.  Finalment,  en  data  2  de  novembre  de  2015  ha  estat  presentada  al·legació  de 
l'empresa licitadora Núcleo Grupo Vimac,sa, respecte la decisió adoptada per la Mesa 
de Contractació en data 23 de novembre de 2015 de considerar la seva oferta com a 
baixa anormal, on sol·licita que sigui  «admesa a presentar la justificació de la baixa,  
donat  que  entenem  que  la  nostra  oferta  pot  ser  perfectament  justificada  i  dita  
justificació és ajustada a dret».

III. Fonaments de dret
1r. En data 3 de desembre ha estat emès informe jurídic de secretaria on es conclou 
que  «la  proposició  econòmica  presentada  per  l'empresa  Vimac,  sa,  es  troba  en 
presumpció de baixa anormal o desproporcionada, però per a la definitiva estimació o 
no d'aquest caràcter d'anormalitat, cal donar audiència a l'empresa en els termes de 
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l'article 152, 3r i 4t del TRLCSP i resoldre previs els informes tècnics del servei gestor 
corresponents».

2n.  D’acord  amb  allò  previst  a  les  clàusules novena  i  concordants  del  Plec  de 
clàusules  administratives  particulars  reguladores  del  procediment  i  a  l'article  152  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. 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.  Estimar  l'al·legació  formulada per  l'empresa  Núcleo Grupo  Vimac,sa,  en el 
sentit  de  considerar  la  seva  proposició  econòmica  com  a  baixa  presumptament 
anormal,  segons els  criteris  establerts  a  la  clàusula  novena del  Plec  de clàusules 
administratives particulars, però deixant sense efecte l'estimació automàtica i excloent 
disposada per la Mesa de Contractació de 23 de novembre de 2015.

Segon. Atorgar audiència a l'empresa Núcleo Grupo Vimac,sa, perquè pugui justificar 
abans del dia 11 de desembre de 2015, la valoració de l'oferta presentada i precise les 
condicions d'aquesta, en els termes previstos en l'article 152, apartat tercer del RD 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic. 

Tercer.  Ordenar  els  serveis  tècnics  de  l'àrea  del  Territori  emetin  els  corresponent 
informe avaluatiu respecte les precisions i documentació tècnica que pugui presentar 
l'empresa licitadora, previ a la resolució definitiva de l'òrgan de contractació d'aquest 
incident sobre la anormalitat presumpta de la baixa i de la resolució del procediment de 
contractació, d'acord amb l'article 152, apartat quart de l'esmentada norma legal.

Quart. Notificar aquest acord a l'empresa Núcleo Grupo Vimac,sa, donar compte a la 
resta d'empreses licitadores i publicar-ho al perfil del contractant”.

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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