Mònica Iborra i Giró, Secretària Interventora de l’Ajuntament de Vilablareix, comarca del
Gironès,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local de la corporació en sessió ordinària de data
3 de febrer de 2022, va prendre entre d’altres i per unanimitat el següent acord:
-Aprovar l’adjudicació dels contractes de serveis per la direcció facultativa i per la
direcció executiva de les obres de la nova escola Madrenc de Vilablareix
mitjançant procediment obert.

La Mesa de Contractació en sessió celebrada el dia 27 de gener de 2022 va acordar
proposar l'adjudicació de l'esmentat contracte de direcció facultativa a l'entitat mercantil
BCQ arquitectura barcelona, SLP, i el contracte de direcció executiva a l’entitat mercantil
Valeri Consultors, Arquitectura, Enginyeria, urbanisme SLP, d’acord amb el contingut
següent:
“ACTA D'OBERTURA DE PLIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA I PER LA DIRECCIÓ EXECUTIVA DE LES OBRES DE LA NOVA
ESCOLA MADRENC DE VILABLAREIX”.
Essent les 10:30 hores del dia 27 de gener de 2022, es reuneix la Mesa de Contractació en
format telemàtic, sota la Presidència del Sr. David Mascort Subiranas, actuant com a Vocalia
la Sra. Mònica Iborra Giró, la Sra. Eulàlia Cudolà Andreu, i la Sra. Silvia Quiñones Ribas i com
a Secretaria la Sra. Mª Àngels Figueras Puig.
Mitjançant notificació efectuada per E-notum a tots els licitadors i a través de la plataforma
d’avisos del perfil del contractant, es va facilitar l’enllaç per la connexió a l’Acta de la Mesa en
format telemàtic:

https://conference.wildix.com/conf/dff790f211-9809274
El President dona per oberta la sessió i la secretària convida als assistents a fer constar la
seva assistència a l’acta.
Es procedeix a entrar a l’eina “Sobre digital 2.0” i s’identifica l’expedient de licitació i el
procediment de contractació. Els custodis apliquen les corresponents credencials i es
procedeix a l’obertura del SOBRE DIGITAL presentat per les empreses.
La Secretaria ressenya quin és el contingut que ha de contenir el sobre Nº 2 amb els Annexos
següents:
Annex
Annex
Annex
Annex

2A:
2B:
3A:
3B:

proposta econòmica LOT 1 direcció facultativa
proposta econòmica LOT 2 direcció executiva
designació i acreditació experiència de l’equip LOT 1 direcció facultativa
designació i acreditació experiència LOT 2 direcció executiva
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Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de la corporació de data 2 de desembre de
2021, es va convocar la licitació per contractar els serveis per la direcció facultativa i per
la direcció executiva de les obres de la nova escola Madrenc de Vilablareix, mitjançant
procediment obert, que va ser anunciada en el Perfil del contractant de l’ajuntament.

Es procedeix a obrir el SOBRE DIGITAL d’acord amb la data de presentació a l’eina del SOBRE
DIGITAL.
Seguidament, es procedeix a l’obertura de les propostes d’acord amb l’ordre següent:
LOT 1:
1.-BCQ, arquitectura barcelona, SLP
2.-BRD i Associats, arquitectes consultors SLP

1.2.3.4.5.6.-

E3 SOLINTEG, SL
ROSSELLGINER, SLP
VALERI CONSULTORS, ARQUITECTURA, ENGINYERIA, URBANISME SLP
SERVEIS D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA AT3 OLLER-PEÑA SLP
BRD I ASSOCIATS, ARQUITECTES CONSULTORS SLP
BAM 7 TÈCNICS, SLP

Examinades les ofertes presentades per optar al contracte de serveis per la direcció
facultativa i per la direcció executiva de les obres de la nova escola Madrenc, es fa la
valoració de les pliques presentades, segons els criteris que estableix la clàusula 8ª del Plec
de condicions econòmico administratives que regeixen l'esmentada contractació.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa, s’atendrà a diversos criteris d’adjudicació:
Oferta Econòmica
Criteris d’adjudicació
1.Valoració oferta econòmica

Puntuació
45 punts

El contracte s’adjudicarà a l’empresa que obtingui la puntuació més alta.
Criteris valorables de forma automàtica mitjançant Fòrmula fins a 45 punts.
Oferta econòmica 0 - 45 punts.
Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta més baixa i la resta d’ofertes es
valoraran proporcionalment d’acord amb la següent fórmula:
Oferta més baixa X Màxima puntuació
Puntuació= ___________________________________
Oferta licitador
El model de proposta econòmica es troba a l’Annex
A tots els efectes s’entendrà que en les ofertes i en els preus proposats per l’adjudicatari
s’inclouen totes les despeses que hagi de realitzar per al compliment de les prestacions
contractades, com són beneficis, assegurances, transports, taxes, preus públics i tots els
impostos que puguin pertocar-li com a conseqüència de la contractació.
Les empreses licitadores o candidates han de respectar a l’hora d’elaborar les ofertes, les
obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria de protecció de l’ocupació,
condicions de treball i prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.
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LOT 2:

Experiència total facultatius: 55 punts

Director d’obra: 35 punts
En el cas del Director d’Obra, s’aplicarà un coeficient de 0,5 per les obres on el càrrec
desenvolupat sigui com a Adjunt a la DO. El nombre d’obres s’arrodonirà a l’enter
immediatament superior.
Participació en més de 10 obres similars
35 punts
Participació en 9 o 10 obres similars
30 punts
Participació en 7 o 8 obres similars
25 punts
Participació en 5 o 6 obres similars
20 punts
Participació en 3 o 4 obres similars
15 punts
Participació en 2 obres similars
10 punts
Responsable àrea Estructures: 10 punts
Participació en més de 10 obres similars
Participació en 9 o 10 obres similars
Participació en 7 o 8 obres similars
Participació en 5 o 6 obres similars
Participació en 3 o 4 obres similars
Participació en 2 obres similars

10 punts
8 punts
6 punts
4 punts
2 punts
1 punts

Responsable àrea Instal.lacions i incendis: 10 punts
Participació en més de 10 obres similars
10 punts
Participació en 9 o 10 obres similars
8 punts
Participació en 7 o 8 obres similars
6 punts
Participació en 5 o 6 obres similars
4 punts
Participació en 3 o 4 obres similars
2 punts
Participació en 2 obres similars
1 punts
La puntuació d’aquest apartat serà la suma de la puntuació obtinguda per part del
director d’obra + responsable estructures + responsable área instal.lacions i
incendis.
L’acreditació del treballs realitzats es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat per
l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant
certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder
que acreditin la realització de la prestació.
Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual
s’acredita l’experiència, indicar l’import, les dates d’inici i fi i el lloc d’execució de les obres i
es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es
dugueren normalment a bon terme.
Llevat del Director d’Obra, la resta de tècnics podran acreditar els treballs realitzats
mitjançant certificat expedit pel Director d’Obra sota les directrius del qual va actuar el tècnic
proposat amb la certificació prèvia d’aquest Director d’Obra per part del destinatari públic o
privat en els termes indicats.
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LOT 1: DIRECCIÓ FACULTATIVA
Experiència en obres similars: L’experiència de l’equip tècnic es valora mitjançant el nombre
d’obres similars on ha participat. El concepte d’obres similars és: “Obra de nova construcció o
de reforma, ampliació i millora d'edifici per equipament comunitari tant de titularitat pública o
privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o d’equipament d’ús
tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració Pública.”
Import mínim (liquidació obra IVA no inclòs): 800.000,00 euros.

LOT 2: DIRECCIÓ EXECUTIVA DE L’OBRA
El concepte d’obres similars és: “Obra de nova construcció o de reforma, ampliació i millora
d'edifici per equipament comunitari tant de titularitat pública o privada, destinat a usos
docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de
seguretat de l'Administració Pública.”
Import mínim (liquidació obra IVA no inclòs): 800.000,00 euros.
Participació
Participació
Participació
Participació
Participació
Participació

en
en
en
en
en
en

més de 10 obres similars
9 o 10 obres similars
7 o 8 obres similars
5 o 6 obres similars
3 o 4 obres similars
2 obres similars

55 punts
50 punts
40 punts
30 punts
20 punts
10 punts

L’acreditació del treballs realitzats es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat per
l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant
certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder
que acreditin la realització de la prestació.
Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual
s’acredita l’experiència, indicar l’import, les dates d’inici i fi i el lloc d’execució de les obres i
es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es
dugueren normalment a bon terme.
Podran acreditar els treballs realitzats mitjançant certificat expedit pel Director d’Obra sota
les directrius del qual va actuar el tècnic proposat amb la certificació prèvia d’aquest Director
d’Obra per part del destinatari públic o privat en els termes indicats.
Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de
l’empresari que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en l’actuació
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realització
de la prestació del tècnic amb el càrrec concret.
Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin assegurar,
l’execució dels treballs ocupant el càrrec concret acompanyada de la documentació que
acreditin la realització de la prestació.

Així doncs es procedeix a puntuar les ofertes dels licitadors i es comprova i pondera
automaticament segons els criteris d’adjudicació establerts a la clàusula 8ª del PCAP, amb el
resultat següent:

C/ Perelló, 120 – 17180 Vilablareix – Telèfon 972405001 – Fax 972238764 E-mail. Ajuntament@vilablareix.cat - Web. www.vilablareix.cat

CVE: 20220-07112-18010-78795

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

En el cas específic del Director d’obra amb càrrec desenvolupat d’Adjunt a la DO les
actuacions en les que va actuar amb aquest càrrec també es podran acreditar mitjançant
declaració responsable de l’empresari amb qui l’ADJ tenia relació laboral o professional en
l’actuació concreta en les condicions descrites i en la que es farà constar, addicionalment, el
professional que va actuar en aquella actuació com a Director d’obra, i amb la certificació
prèvia que acrediti l’actuació per part del destinatari públic o privat.
Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de
l’empresari que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en l’actuació
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realització
de la prestació del tècnic amb el càrrec concret.
Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin assegurar,
l’execució dels treballs ocupant el càrrec concret acompanyada de la documentació que
acreditin la realització de la prestació.

DIRECCIÓ FACULTATIVA ESCOLA - Lot 1

OFERTA ECONÒMICA

PUNTUACIÓ
ECONÒMICA

92.775,23 + IVA

BCQ - ARQUITEC. BARCELONA SLP
BRD - ASSOC. ARQUITECTES

OFERTA MÉS BAIXA
MITJANA OFERTES PRESENTADES

(Màxim 45 punts)

O
N
B
u
R
m
E
.
S

PUNTUACIÓ
DIRECTOR OBRA
(Màxim 35 p) (*)

O
N
B
u
R
m
E
.
S

64.500,00

45,00 > 10

35,00 > 10

66.093,00

43,92

30,00

9,00

PUNTUACIÓ
RESP. ESTRUCT
(Màxim 10 P) (*)

8,00

O
N
B
u
R
m
E
.
S

PUNTUACIÓ
RESP. INSTAL.
INCENDIS

PUNTUACIÓ
TOTAL

(Màxim 10 P) (*)

10,00 > 10

10,00

90,00

6,00 > 10

10,00

79,92

64.500,00
65.296,50

DIRECCIÓ EXECUTIVA ESCOLA - Lot 2

PUNTUACIÓ
ECONÒMICA

101125 + IVA

(Màxim 45 punts)

O
N
B
u
R
m
E
.
S

PUNTUACIÓ
DIRECCIÓ EXECUT

PUNTUACIÓ
TOTAL

(Màxim 55 p) (*)

VALERI CONSULTORS, ENG. URB, SLP

67.996,45

45,00

> 10

55,00

100,00

BRD I ASSOCIATS, ARQ. CONSULTORS, SLP

70.018,95

43,70

> 10

55,00

98,70

SERVEIS ARQ. I ENG. AT3 OLLER PEÑA SLP

74.326,00

41,17

> 10

55,00

96,17

BAM 7 TÈCNICS SLP

74.751,60

40,93

> 10

55,00

95,93

ROSSELGINER, SLP

90.000,00

34,00

> 10

55,00

89,00

E3 SOLINTEG, S.L.

77.800,00

39,33

4,00

20,00

59,33

OFERTA MÉS BAIXA
MITJANA OFERTES PRESENTADES

67.996,45
75.815,50

A continuació, la Secretària invita als presents a manifestar qualsevol dubte i a demanar els
aclariments que considerin necessaris d'acord amb el que disposa l'article 83 del Real Decret
1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la llei de contractes de
les administracions Públiques.
No se'n formula cap.
A continuació es detallen les empremtes digitals proporcionades tant pel sobre 2.0 com les
calculades al moment d’avaluar les ofertes amb l’objectiu de poder garantir la traçabilitat dels
arxius.
En aquest punt, per a determinar si alguna de les ofertes es considera anormalment baixa,
segons la clàusula 34 del PCAP, es procedeix a utilitzar l’eina de càlcul per determinar
l’anormalitat de les ofertes presentades d’acord amb la normativa actual en matèria de
contractació pública, amb el següent resultat: Un cop comprovat que cap oferta es troba en
presumpció d’anormalitat.
En conclusió l’oferta amb màxima puntuació del LOT 1 és la de l’entitat mercantil BCQ
arquitectura barcelona, SLP, i l’oferta amb màxima puntuació del LOT 2 és la de l’entitat
mercantil Valeri Consultors, Arquitectura, Enginyeria, urbanisme SLP
I s’adopten els següents Acords:
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OFERTA ECONÒMICA

Primer.- Proposar a la Corporació l'adjudicació del contracte de serveis per la direcció
facultativa de les obres de la nova escola Madrenc de Vilablareix a l'entitat mercantil
BCQ arquitectura barcelona, SLP, per un import de 64.500,00€ (exclòs IVA), atès
que ha efectuat l’oferta més avantatjosa atenent als criteris valoratius que consten en el plec
de clàusules administratives particulars.
Segon.- Proposar a la Corporació l'adjudicació del contracte de serveis per la direcció
executiva de les obres de la nova escola Madrenc de Vilablareix a l'entitat mercantil
Valeri Consultors, Arquitectura, Enginyeria, urbanisme SLP, per un import de
67.996,45€ (exclòs IVA), atès que ha efectuat l’oferta més avantatjosa atenent als criteris
valoratius que consten en el plec de clàusules administratives particulars.
D’acord amb la clàusula 14.2 del PCAP, la Mesa de contractació requerirà a l’empresa
classificada en primer lloc per a què, dins del termini de 7 dies hàbils a comptar des de
l’enviament del requeriment, presenti la documentació que acrediti:

Respecte els documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les
persones signants de les ofertes (i) el poder per comparèixer o signar proposicions en
nom d’un altre ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser
còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial
corresponent i (ii) la fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport del
representant haurà d’estar legitimada notarialment o compulsada.
Entre la documentació que haurà d’aportar el licitador, caldrà incloure la següent:
Cas de no trobar-se inscrit al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic, o si ho està però les dades que hi figuren no són vigents:
a.

En relació amb l’Impost d’activitats econòmiques i d’acord amb el disposat en
l’article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a l’I.A.E. i últim
rebut de l'impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se
donat de baixa en la matrícula de l’impost, en el cas de subjectes passius de
l’impost obligats a pagar-lo; o bé declaració responsable especificant el supòsit
legal d’exempció i el document de declaració d’inici d’activitat en el cens
d’obligats tributaris, en el cas de persones físiques o jurídiques que es trobin en
algun supòsit d’exempció recollit en el Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

b.

En relació amb els certificats que s’indiquen a continuació, la presentació
d’oferta a la present licitació implica l’autorització a la Mesa de Contractació i a
l’Òrgan de Contractació per tal d’obtenir directament de la Plataforma
d’Integració i Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA)
la documentació justificativa d’estar al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social:
-

Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, acreditant que l'empresa es
troba al corrent d'obligacions tributàries i la inexistència de deutes de
naturalesa tributària amb l'Estat.

-

Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
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-La documentació justificativa de cadascun dels termes de la Declaració Responsable.

- La pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi aquella responsabilitat
en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte que en fase de redacció
de projecte no podrà ser inferior a 150.000 euros
-Acreditació del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable.
-Acreditar la constitució de la garantia definitiva, si s’escau.
L’esmentada garantia podrà ser constituïda:
a) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Crèdit, Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca
autoritzats per operar a Espanya.
b) Mitjançant assegurança de caució.
c) En metàl·lic (en efectiu, o bé mitjançant xec bancari o xec conformat a nom de
l’ajuntament de Vilablareix).
d) Autoritzant a la corporació local la retenció de l’import de la garantia del preu del
contracte.

Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de serveis per la direcció
facultativa de les obres de la nova escola Madrenc de Vilablareix a l'entitat mercantil
BCQ arquitectura barcelona, SLP, per un import de 64.500,00€ (exclòs IVA), atès
que ha efectuat l’oferta més avantatjosa atenent als criteris valoratius que consten en el
plec de clàusules administratives particulars.
Segon.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de serveis per la direcció
executiva de les obres de la nova escola Madrenc de Vilablareix a l'entitat mercantil
Valeri Consultors, Arquitectura, Enginyeria, urbanisme SLP, per un import de
67.996,45€ (exclòs IVA), atès que ha efectuat l’oferta més avantatjosa atenent als
criteris valoratius que consten en el plec de clàusules administratives particulars.
Tercer- Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 321.62202 del
Pressupost General de la Corporació municipal.
Quart.- D’acord amb el que disposa la clàusula 30 del PCAP el contractista adjudicatari
haurà de constituir prèviament a la signatura del contracte, la garantia definitiva del 5%
de l’import d’adjudicació de contracte, exclòs l’impost sobre el valor afegit o bé sol·licitar
l’opció de retenció del preu.
LOT 1: xifrada en 3.225,00€ (tres mil dos-cents vint-i-cinc euros)
LOT 2: xifrada en 3.399,82€ (tres mil tres-cents noranta-nou euros amb vuitanta-dos
cèntims)
L’esmentada garantia podrà ser constituïda:
a) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Crèdit, Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca autoritzats
per operar a Espanya.
b) Mitjançant assegurança de caució.
c) En metàl·lic (en efectiu, o bé mitjançant xec bancari o xec conformat a nom de
l’ajutnament de Vilablareix).
d)Autoritzant a la corporació local la retenció de l’import de la garantia del preu del
contracte.
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A proposta de la Presidència i per unanimitat, s’acorda:

Acte seguit se’ls cita per tal de que es personi a formalitzar el contracte en document
administratiu dins del termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de la
notificació de la meritada adjudicació.
Cinquè.- Transcorregut el termini de quinze dies hàbils des que es remeti la notificació
de l’adjudicació als licitadors sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de
contractació, es procedirà a formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Sisè.- Que es publiqui l'adjudicació en el perfil del contractant, de conformitat amb
l’article 151 de la LCSP i es procedeixi a inscriure les dades d’adjudicació del contracte,
un cop formalitzat en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la recepció de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze
dies hàbils a comptar des del dia hàbil següent al de la remissió de la seva notificació. La
data de remissió és la que consta en el registre de sortida.”

I perquè així consti expedeixo la present certificació.
La Secretària
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Setè.- Facultar al Sr. Alcalde per a la formalització del corresponent contracte
administratiu.

