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ACTA DE VALORACIÓ  
 
A Sant Vicenç de Montalt, el dia 18 de setembre de 2013, a les 8:30 hores, es 
constitueix la Mesa de Contractació de la licitació de la contractació del servei 
integral de l’enllumenat públic i semafòric del municipi de Sant Vicenç, amb els 
següents assistents: 
 
President:  Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa, alcalde 
 
Vocals: 
 
Sr. Francesc Ortiz Amat, secretari interventor 
Sr. Vicenç Colomé Puig, Gestor Energètic i Tresorer 
Sr. Robert Hernández Navarro, Enginyer Tècnic Industrial especialitat 
electricitat 
 
 
Actua com a secretària de la Mesa: Sra. Cristina Marín Carcassona, TAG de 
Secretaria. 
 
 
El senyor President obre la sessió. 
 
L’objectiu de la sessió és procedir a la valoració de la justificació presentada 
per l’empresa Electricitat Boquet, SL, havent estat requerida per a fer-ho, en 
compliment de l’article 152 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, després d’haver detectat que la seva oferta econòmica era anormal, 
d’acord amb els plecs de condicions administratives particulars que han regit la 
licitació. 
 
Un cop rebuda la justificació esmentada i transcorregut el termini d’audiència, 
s’ha sol·licitat informe tècnic al respecte. 
 
Elaborat l’informe, es pot considerar justificada la valoració de l'oferta en els 
termes de l’article anteriorment esmentat i consta oportunament arxivat 
l’informe a l’expedient administratiu. 
 
Per tant, la puntuació relativa al sobre 3 és la següent:  

 
 

f) Preu 
prestació 

P1 
 

g) Preu 
prestació 

P2 

h) Preu 
prestació 

P3 

i) 
Prestació 

P4 

j) 
Baixa 
sobre 
preus 

P5 

k) Millora 
substitució 
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vials 

l) Millora 
reguladors 
de tensió 

m) 
Millora 

telegestió 

TOTAL 
PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 
SOBRE 2 

ELECTRICITAT 
BOQUET, S.L. 

2,000 10,000 10,000 10,000 6,000 10,000 5,000 2,000 55,000 



 

ELECNOR, S.A 
0,694 3,473 3,476 10,000 6,000 10,000 5,000 2,000 40,642 

IMTECH 
0,913 1,517 4,575 10,000 5,000 10,000 5,000 2,000 39,006 

SECE, S.A. 
0,000 2,102 6,431 10,000 6,000 10,000 5,000 2,000 41,533 

SICE, S.A. 
0,666 3,133 5,504 10,000 6,000 10,000 5,000 0,000 40,303 

 

L’oferta que ha obtingut major puntuació en el SOBRE 3 seria la presentada 
per ELECTRICITAT BOQUET  amb 55 punts sobre els 55 punts possibles. 

Finalment, la puntuació final de la licitació, tenint en compte la puntuació 
obtinguda en l’obertura del sobre 2 i la del sobre 3 és la següent: 
 

 
 

Puntuació SOBRE 2 Puntuació SOBRE 3 TOTAL PUNTUACIÓ  

ELECTRICITAT 
BOQUET, S.L. 

36,000 punts 55,000 punts 91,000 punts 

ELECNOR, S.A 
28,930 punts 40,642 punts 69,567 punts 

IMTECH 
20,350 punts 39,006 punts 59,356 punts 

SECE, S.A. 
32,480 punts 41,533 punts 74,013 punts 

SICE, S.A. 
24,250 punts 40,303 punts 64,553 punts 

 

Per tant, l’empresa que ha presentat una oferta en conjunt més avantatjosa ha 
estat ELECTRICITAT BOQUET, S.L.  amb 91 punts sobre els 100 punts 
possibles. 

 
A la vista de tot el que ha estat exposat, s’acorda, per unanimitat:  
 
Primer. Proposar a l’òrgan de contractació l’acceptació de la justificació 
presentada per l’empresa Electricitat Boquet, SL en compliment del tràmit 
d’audiència previst a l’article 152 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, d’acord amb l’informe tècnic oportunament arxivat a l’expedient 
administratiu. 
 
Segon. Requerir al licitador que ha presentat l’oferta més avantatjosa perquè, 
en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a aquell en que s’hagi 
rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 



 

Social. En aquest termini acreditarà també la constitució de la garantia 
definitiva que sigui procedent. 
 
Tercer. Transcorregut el termini de 10 dies hàbils previst a l’apartat anterior, 
l’òrgan de contractació, que és el Ple de la Corporació, podrà adjudicar el 
contracte, mitjançant resolució motivada. L’acord d’adjudicació serà notificat a 
tots els licitadors que hagin participat en la licitació i publicat en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, al BOE i al DOUE. 
Una vegada notificat a l’adjudicatari,aquest disposarà de 5 dies hàbils, abans 
de la formalització del contracte, per presentar la documentació acreditativa 
d’estar donat d’alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques per exercir 
l’activitat a Sant Vicenç de Montalt o, en el seu defecte, l’alta que l’habiliti per 
exercir la mateixa en l’àmbit provincial de la província de Barcelona o àmbit 
nacional, requisit indispensable per a poder formalitzar el contracte. 
 
 
 
El contingut de la present acta es farà pública a la pàgina web municipal per al 
seu general coneixement a través del Perfil del Contractant. 
 
Quan són les 9:00 hores, el President de la Mesa de Contractació dóna per 
acabada la sessió. 
 
El President      La secretària 
 
 
 


