AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

Tel i fax 972 727 273
NIF P1704100E
Pl. Ajuntament s/n
17534 Campelles
campelles@ddgi.es

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. 10/2010
Caràcter: Extraordinària
Dia: 17 de setembre de 2010
Inici: 9:00h.
Acabament: 9:20h.
Lloc: Sala de Sessions

ASSISTENTS
President Il·lm. Sr. Manel Palau i Guix. Alcalde president.
Regidors Sr. Simon Rovira i Puig
Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Sr. Jordi Baeta i Galceran
Sr. Joan Dordas i Riu
Excusa
Sr. Jordi Baeta i Galceran

Assisteix el senyor Manel Vázquez i Díaz, interventor comissionat pel SAT del Consell
Comarcal del Ripollès a l’Ajuntament de Campelles.
Actua com a secretari el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari comissionat pel Servei
d’assistència tècnica (SAT) del Consell Comarcal del Ripollès.
L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió ordinària del Ple de l’ajuntament de
Campelles, convocat en legal forma, per tractar dels assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA
1. Urgència de la sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament.
2. Resolució del recurs de reposició presentat contra l’adjudicació provisional del
contracte d’obres del projecte “remodelació i ampliació de la plaça de l’ajuntament” i
nova adjudicació provisional del contracte.

1. URGÈNCIA DE LA
L’AJUNTAMENT.

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

DEL

PLE

DE

L’actuació “Remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament” es troba subvencionada
pel PUOSC.
Atès que l’Ajuntament de Campelles té atorgada una pròrroga per a l’adjudicació del
contracte, la qual finalitza el proper dia 26 de setembre de 2010.
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Atès que cal adjudicar provisionalment i definitivament el contracte i que el ple de la
corporació és l’òrgan competent.
Atès que en data 16 de setembre de 2010 l’empresa XAVIER ALSINA SA ha presentat
recurs de reposició contra l’acord d’adjudicació provisional del contracte d’obres
“remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament” i que el ple és l’òrgan competent per
resoldre.
Amb l’objectiu de poder adjudicar definitivament el contracte dins el termini que estableix
el PUOSC.
El ple per unanimitat dels assistents, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, adopta el següent acord:
ÚNIC. Apreciar la urgència de la convocatòria de la sessió extraordinària i urgent.
2. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT CONTRA
L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE D’OBRES DEL
PROJECTE “REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT” I NOVA ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE.
En data 16 de setembre de 2010, l’empresa XAVIER ALSINA SA va presentar recurs de
reposició contra l’acord d’adjudicació provisional del contracte d’obres “Remodelació i
ampliació de la plaça de l’Ajuntament”.
La recurrent al·lega que s’ha aplicat malament el criteri de càlcul de les baixes temeràries i
que, aplicat correctament aquell criteri, la seva empresa és la que ha presentat la baixa més
elevada en el preu sense ésser temerària, d’acord amb l’article 85 del RD 1098/2001.
El Plec de Clàusules Administratives de l’obra “Remodelació i ampliació de la Plaça de
l’Ajuntament” estableix a la clàusula 10.2 que:
“10.2. En cas d’empat, s’adjudicarà provisionalment el contracte a l’empresa que hagi
ofertat la baixa en el preu més elevada. No obstant, no es tindrà en compte l’oferta si el
preu final es considera baixa desproporcionada o temerària d’acord amb el previst a la
normativa vigent en matèria de contractació del sector públic i amb allò assenyalat a la
clàusula quinzena d’aquest Plec”
La clàusula quinzena del Plec assenyala que:
“El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s'apreciarà en funció dels criteris i
paràmetres regulats a l’article 136 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, i a l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.”
L’article 85.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas preveu que:
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“Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado”
El càlcul realitzat per la Mesa de Contractació, i que va utilitzar l’òrgan de contractació per
a justificar l’elecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa, no respecta el previst a
l’article 85.4 del RD 1098/2001.
En aquell document, es calcula la mitjana ponderada de totes les ofertes presentades i
s’assenyalen com a temeràries les ofertes inferiors al 10% del valor d’aquella mitjana, però
no es duu a terme, l’operació prèvia d’excloure, en primer lloc, les ofertes que són
superiors al 10% d’aquella mitjana ponderada, d’acord amb l’article 85.4 del RD
1098/2001: “[...]No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha
media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media
sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado”.
Utilitzant aquell càlcul erroni, l’empresa recurrent es trobava en situació de baixa
temerària.
No obstant, tal i com l’empresa recurrent assenyala en el seu recurs de reposició, si
prèviament s’haguessin descartat les empreses amb ofertes superiors al 10% de la mitjana
ponderada de totes les ofertes presentades, i s’hagués calculat una nova mitjana ponderada
amb la resta d’empreses que no es trobaven en aquell supòsit (en aquesta licitació, les
empreses Construccions Desmo SA i Construccions Lluís Cutrina SL) la seva oferta no es
trobaria en situació de baixa temerària.
S’adjunten, com a document annex 1, el càlcul de la mitjana ponderada de totes les ofertes
presentades i les ofertes superiors al 10% d’aquell import, les quals queden excloses del
segon càlcul ponderat; i com a document annex 2 el càlcul de la segona mitjana ponderada
i les ofertes inferiors al 10% respecte d’aquella, per determinar les que són temeràries.
D’acord amb tot l’anterior, aplicant correctament l’article 85.4 del RD 1098/2001,
l’empresa Xavier Alsina SA és la que ha ofertat una baixa en el preu més elevada, sense
que aquesta oferta pugui considerar-se baixa temerària i, en conseqüència ha de ser
l’adjudicatària provisional del contracte d’obres del projecte “Remodelació i ampliació de
la plaça de l’Ajuntament”.
Vist l’informe de secretaria de data 16 de setembre de 2010.
El ple per unanimitat dels assistents, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, adopta el següent acord:
PRIMER. Estimar, en la seva totalitat, el recurs de reposició presentat per l’empresa
XAVIER ALSINA SA, en el sentit que el càlcul de les ofertes que es trobaven en situació
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de baixa temerària no s’ajusta al previst a l’article 85.4 del RD 1098/2001, el qual s’ha
d’aplicar per remissió expressa de les clàusules 10.2 i 15 del Plec de Clàusules i, per tant,
l’adjudicació provisional de data 3 de setembre de 2010 és errònia, deixant sense efectes
l’adjudicació provisional efectuada pel Ple, en data 3 de setembre de 2010 en favor de
l’empresa COEMPCO SA.
SEGON. Adjudicar provisionalment el contracte d’obres “Remodelació i ampliació de la
plaça de l’Ajuntament” en favor de l’empresa XAVIER ALSINA SA per import de
322.221,42 euros IVA inclòs.
TERCER. Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han presentat ofertes
assabentant-les dels recursos pertinents.
QUART. Notificar aquesta resolució a l’empresa XAVIER ALSINA SA i requerir-la
perquè en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà de rebuda aquesta
notificació, presenti els documents acreditatius d'estar al corrent amb les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, i d'haver constituït la garantia definitiva per import del
5% del preu d’adjudicació sense IVA.
CINQUÈ. Facultar a l’alcaldia per a elevar a definitiva l’adjudicació del contracte en cas
que l’adjudicatari provisional aporti la documentació requerida en l’acord Quart i dins el
termini establert en el mateix.

No hi ha més temes a tractar i l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
Manel Palau i Guix
Alcalde

Ignasi Planas i Corominas
Secretari comissionat

