
 CERTIFICAT 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/20 Junta de govern local 

ALEJANDRO MARTÍN VÀZQUEZ, SECRETARI ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT 
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS,
 
CERTIFICO: 

Que la Junta de Govern Local, en la sessió del 25 de maig de 2017, va adoptar, per 
unanimitat dels assistents, l’acord següent:

Expedient  346/2017.  Contracte  de  Serveis  per  Procediment  obert,  Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació 
Proposta d'aprovació de l'adjudicació del contracte de serveis per a la redacció 
del Pla Parcial, Projecte de Reparcel·lació i d'Urbanització del Sector R, així com 
l'estudi topogràfic i  la modificació puntual  del  Pla General  del  citat  àmbit del 
terme municipal de les Franqueses del Vallès

“ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia  26 de gener de 
2017 va acordar, entre d’altres, aprovar l’expedient de contractació mitjançant 
procediment obert, amb tramitació ordinària i diversos criteris d’adjudicació, el 
contracte de serveis per a la redacció del Pla Parcial, Projecte de Reparcel·lació i 
d’Urbanització el Sector R, així com l’estudi topogràfic i la modificació puntual 
del PGO del citat àmbit del terme Municipal de les Franqueses del Vallès.
 
ATÈS que en data 28 de febrer de 2017 es va publicar anunci de licitació en el  
Butlletí  oficial  de  la  província  de  Barcelona  i  en  el  perfil  del  contractant, 
juntament amb els plecs de clàusules administratives i  plec de prescripcions 
tècniques.
 
ATÈS que durant el període establert es van presentar proposicions per part de 
les següents empreses:
 

- INGLOBA GROUP ASESORE,SL
- NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL
- JOSEP MARIA ROVIRA I SAPERAS
- V.V.M. VEVEÈMA, SL

 
ATÈS que l’obertura del sobre núm. 1 es va celebrar, en acte privat, el dia 6 de 
març de 2017. 
 
ATÈS que l’obertura del sobre núm. 2 es va celebrar, en acte públic, el dia 6 de 
març de 2017.
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ATÈS que la Mesa de Contractació es va reunir, en acte privat, el dia 22 de març 
de 2017, i va acordar per unanimitat excloure l’oferta presentada per l’empresa 
V.V.M, VEVEÉMA, SL, perquè dita empresa va lliurar un CD sense introduir en 
cap sobre, i que contenia la documentació dels sobres núm. 1, 2 i  3. Amb la 
presentació del CD es va produir una infracció de l’article 145.2 del TRLCSP ja 
que no es va garantir que les proposicions fossin secretes. A més, va suposar 
també una infracció de la clàusula  6.12 del  plec.  Es  va notificar  a  l’empresa 
interessada l’acord d’exclusió i no ha interposat cap recurs. 
 
ATÈS que el dia 23 de març de 2017 es va reunir el comitè d’experts per tal de 
procedir a la valoració del sobre núm. 2, i la puntuació obtinguda pels licitadors 
va ser la següent:
 
-       INGLOBA GROUP ASESORES, SL:                         21 punts
-       NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL              56 punts
-       JOSEP MARIA ROVIRA I SAPERAS                        57 punts 
 
ATÈS que l’obertura del sobre núm. 3 es va celebrar, en acte públic, el dia 30 de 
març  de  2017.  Amb  caràcter  previ,  es  va  donar  lectura  de  les  puntuacions 
obtingudes per les empreses licitadores en el sobre núm. 2, i a continuació es va 
procedir  a  l’obertura  del  sobre  núm.  3  i  a  la  seva  lectura,  i  contenien  les 
següents ofertes econòmiques: 
 
-       JOSEP MARIA ROVIRA I SAPERAS                       125.017,20 € IVA inclòs 
-       NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL             118.943,00 € IVA inclòs
-       INGLOBA GROUP ASESORES, SL:                          84.458,00 € IVA inclòs
 
ATÈS que l’arquitecte municipal va emetre, en data 7 d’abril de 2017, informe en 
el què fa constar que l’oferta presentada per INGLOGA GROUP ASESORES, SL 
es troba en el supòsit de baixa anormal o temerària, d’acord amb l’establert en la 
clàusula 15 del plec de clàusules administratives particulars.
 
ATÈS que en data 7 d’abril de 2017 es va requerir a l’empresa INGLOBA GROUP 
ASESORES, SL, perquè aportés totes aquelles justificacions que garanteixin la 
seriositat de la seva oferta i el compliment de totes les obligacions contractuals. 
Se li va concedir fins el 21 d’abril de 2017 perquè aportés dita documentació.
 
ATÈS  que  l’empresa  INGLOBA  GROUP  ASESORES,  SL  no  va  aportar 
documentació  que  justifiqués  la  seriositat  de  la  seva  oferta,  d’acord  amb la 
clàusula 15.3 del plec de clàusules administratives particulars.
 
VIST l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 8 de maig de 2017, relatiu 
a la valoració total de les ofertes presentades i vàlides, quedant exclosa l’oferta 
presentada per l’empresa INGLOBA GROUP ASESORES, SL:
 
NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL:         56,00 + 30,00 = 86,00 punts
JOSEP MARIA ROVIRA I SAPERAS                     57,00 + 28,54 = 85,54 punts
 
ATÈS que la Mesa de Contractació es va reunir el dia 2 de maig de 2017 i va 
acordar el següent:



 
“La Mesa de Contractació acorda fer seu l’informe emès pels serveis tècnics  
municipals  anteriorment  transcrit  i,  en conseqüència,  als efectes del  que  
disposa el Plec de Clàusules administratives particulars per a l’adjudicació  
contracte  de  serveis  per  a  la  redacció  del  Pla  parcial,  Projecte  de  
reparcel·lació i d’urbanització del Sector R, així com l’estudi topogràfic i la  
modificació  puntual  del  PGO  del  citat  àmbit  del  terme  municipal  de  les  
Franqueses  del  Vallès,  i  vista  la  puntuació  obtinguda  segons  el  detall  
anteriorment  transcrit,  se  sotmet  a  votació  la  proposta  d’adjudicació  a  
l’oferta proposada per l’empresa NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL,  
que  obté  el  vot  unànime  de  tots  els  assistents.  També  s’acorda  per  
unanimitat proposar l’exclusió de l’oferta presentada per INGLOBA GROUP  
ASESORES, SL, per no haver aportat justificació de la baixa.
 
La  Mesa  de  Contractació  també  proposa  a  l’òrgan  d’adjudicació  la  
contractació  de  la  oferta  presentada  per  NADICO  INDUSTRIAL 
MANAGEMENT, SL, amb l’oferta establerta en:

 
-  Redacció del Pla Parcial, documentació d’avaluació ambiental, Projecte de  
reparcel·lació i d’urbanització del Sector R, així com l’estudi topogràfic i la 
modificació del PGO per un import de 118.943,00 €, IVA inclòs. “

 
Totes les actes de les reunions de la Mesa que es troben a disposició pública en 
el perfil del contractant.
 
TENINT EN COMPTE que en data 10 de maig de 2017 s’ha requerit al licitador 
que va presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa (NADICO INDUSTRIAL 
MANAGEMENT,  SL)  perquè  presenti  la  documentació  establerta  al  plec  de 
clàusules administratives particulars.
 
TENINT EN COMPTE que el dia 17 de maig de 2017 ha tingut entrada un escrit de 
NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL, amb RE núm. 2017-E-RC-2985 aportant 
la documentació requerida.

VISTA la legislació aplicable que a continuació es detalla:
 
- Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
- El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
- El  Reial  Decret  1098/2001,  de  12 d’octubre,  pel  qual  s’aprova el  Reglament 
General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques  (articles 
vigents després de l’entrada en vigor del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig).
- La  Llei  39/2016,  de  1  d’octubre,  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions 
Públiques
- La Llei 40/2016, de 1 d’octubre, de Procediment administratiu.
 
VISTOS els articles 8, 22, 53, 109, 110, 132, 133, 138 i següents, 150 i següents, 
157 a 161, 275 a 289 i Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
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ATÈS que és competent per a l’adjudicació del present contracte la Junta de 
Govern Local, de conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, i 
apartat n) de l’article 52.2 de la Llei  municipal  i  de règim local  de Catalunya, 
aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003.

Aquesta Àrea d’Urbanisme PROPOSA a la Junta de Govern Local, de conformitat 
amb el que disposa el Decret de l’alcalde núm. 617/2015, de 16 de juny publicat 
al BOPB en data 30 de juny de 2015 i assabentat el Ple en data 9 de juliol de 2015 
i el Decret de l’alcalde núm. 1665/2016 de data 2 de juny, publicat al BOPB en 
data 20 de juny de 2016 i assabentat el Ple en data 30 de juny de 2016, l’adopció 
dels següents:
 
ACORDS:
 
Primer.-  DECLARAR  vàlid  l’acte  de  licitació  celebrat  per  la  contractació  de  
serveis  per  a  la  Redacció  del  Pla  Parcial,  Projecte  de  Reparcel·lació  i  
d’Urbanització del Sector R, així com l’estudi topogràfic i la modificació puntual  
del PGO del citat àmbit del terme municipal de les Franqueses del Vallès.
 
Segon.-  ADJUDICAR a l’empresa NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT,  SL,  el  
contracte de serveis per a la Redacció del Pla Parcial, Projecte de Reparcel·lació  
i d’Urbanització del Sector R, així com l’estudi topogràfic i la modificació puntual  
del PGO del citat àmbit del terme municipal de les Franqueses del Vallès, per un  
import de 98.300,00,  més IVA. 
 
Tercer.-  EXCLOURE  l’oferta  presentada  per  l’empresa  INGLOBA  GROUP  
ASESORES, SL, atès que va incórrer en un supòsit de baixa anormal o temerària  
i no va justificar la seriositat de la seva oferta de conformitat amb la clàusula  
15.3 del plec de clàusules administratives particulars.

 
Quart.- APROVAR els drets i taxes per un import de 89,50 €, d’acord amb el què  
disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament.
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a tots els licitadors.
 
Sisè.- FACULTAR l’alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari, per a  
realitzar  les  gestions  precises  i  signar  els  documents  que  es  requereixi  en  
compliment d’aquests acords.
 
Setè.- DIPOSAR que es comuniquin les dades bàsiques del contracte al Registre  
Públic de Contractes, 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 així consti, expedeixo aquest certificat per ordre i amb el vistiplau de l’alcalde, 
a reserva d’allò que estableix l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre,  document  que  signem  electrònicament  al  marge  a  les  Franqueses  del 
Vallès. 
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