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Núm. Expedient 2020 / 7498
Títol: Aprovar Adjudicació Obres torre mirador i urbanització entorn Torre
Desvern Celrà
UACG: Compra Pública / 008
Data: 22/07/2021
JBB/ar

DECRET

Antecedents
-

Propostes admeses a la licitació del contracte d’obres 2020/7498, Contracte
d’obres d’execució de les obres definides en el “Projecte bàsic i executiu d’una
torre mirador i urbanització de l’entorn”
1) TALLERS VIDAL AMILL, SLU.

-

Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 13 de maig de 2021)
referents a l’obertura i qualificació del sobre A.a (documentació
administrativa) i obertura del sobre A.b (judici de valor).
«La Mesa de Contractació acorda per unanimitat:
1. Admetre a la licitació la proposta de l’empresa TALLERS VIDAL AMILL, SLU.
2. Trametre les propostes valorables en base a judici de valor a l’arquitecta del
Departament de Programes Europeus per tal que emeti informe de valoració.»

-

Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 20 de maig de 2021)
referents la qualificació del sobre A.b (judici de valor) i obertura del sobre
B (criteris automàtics).
«La secretària dóna compte de l’informe elaborat per l’arquitecta de Programes
Europeus, que conté la proposta de valoració de la documentació aportada en el sobre
A.b pels licitadors admesos a la licitació, relativa als criteris subjectes a judici de valor
que literalment diu:
«INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES EMPRESES LICITADORES EN
RELACIÓ ALS CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR
1.

Antecedents

El plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeixen la contractació de
l’obra de construcció d’una torre mirador i d’urbanització de l’entorn del Parc de la Torre
Desvern de Celrà en el Quadre de característiques, punt I. Criteris d’adjudicació,
estableix que s’atorgarà fins a 10 punts pel següent criteri quantificable mitjançant judici
de valor:
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Presentació d’una memòria amb els compromisos que adoptarà l’empresa en
matèria de gestió ambiental i gestió de residus en aquesta obra. La memòria
ha d’incloure les mesures concretes i comprovables de gestió ambiental, les
mesures concretes i comprovables per a minimitzar els residus que es
generin i les mesures concretes i comprovables per a la millora de la gestió
d’aquests residus, amb un màxim de 2 pàgines A4, lletra arial 10 i interlineat
1,5.
La proposta presentada per cada licitador s’avaluarà d’acord amb el conjunt de
mesures concretes i comprovables presentades i el fet que aquestes resultin
especialment rellevants per a l’execució de l’obra.
2.

Empreses presentades

A la sessió de la mesa de contractació de 13 de maig de 2021 es constata que s’ha
presentat a la licitació una única empresa:
Tallers Vidal Amill, SLU
3.

Informe

L’empresa Tallers Vidal Amill, SLU, presenta un document de 2 pàgines amb les
següents mesures concretes:
-

Preservar els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables durant els
treballs.
Formar els treballadors i els subcontractistes perquè separin els residus
adequadament.
Comprar el material just:
o Acer: demanar-lo tallat a mida i aprofitar els retalls al propi taller, de
manera que els residus són gairebé inexistents.
o Fusta: es demanarà tallada a mida i s’aprofitaran els retalls al propi taller.

-

Protegir els materials d’acabat susceptibles de malmetre’s amb elements de
protecció (a ser possible, que es puguin reutilitzar o reciclar).

-

Treballar amb proveïdors de la zona per fomentar el comerç de proximitat i evitar la
contaminació que suposen els desplaçaments més llargs.

-

Traslladar el material amb camions de més capacitat per tal de necessitar fer
menys viatges i minimitzar la contaminació.

També s’indiquen algunes mesures genèriques:
- Procurar comprar materials a l’engròs o amb envasos grans.
- Donar preferència a proveïdors que envasin els productes amb sistemes
d’embalatge que minimitzin els residus o en recipients fabricats amb materials
reciclats, biodegradables i que puguin ser retornables o reutilitzables.
- Escollir fabricants que es facin responsables de la gestió dels residus que generen
a l’obra els seus productes.
- Controlar la preparació de les dosificacions per a la generació de materials in situ.
4.

Proposta de puntuació
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Tallers Vidal Amill, SLU
8 punts

Atès les característiques de l’obra, una torre mirador i altres elements construïts
bàsicament amb acer i fusta, el compromís de demanar els materials tallats a mida i de
reaprofitar els retalls al propi taller constitueix una garantia que es generaran molt pocs
residus. Altres mesures complementàries no es concreten del tot i per això es proposa
una valoració alta d’aquest criteri, 8 punts, però no la puntuació màxima.»
La Mesa de Contractació assumeix com a propi l’informe efectuat per la tècnica del projecte
FEDER.
A continuació el president de la Mesa de Contractació, obra el sobre B, que inclou els criteris
quantificables de forma automàtica, amb el resultat següent:
TALLERS VIDAL I AMILL

Empresa

Criteris quantificables mitjançant aplicació de fórmules (Sobre B)
1. Oferta econòmica (fins a un màxim de 70 punts)
88.219,68 €

Suma total (sense IVA)

2. Característiques ambientals i cicle de vida dels materials i elements (fins a un màxim de 10
punts)
A. Etiqueta ecològica tipus eco-label o equivalent per a pintures i vernissos (fins a un màxim
de 4 punts)
Oferta

sí

B. Etiqueta ecològica de certificació de gestió forestal sostenible en relació a la fusta emprada
en el projecte (fins a un màxim de 6 punts)
Oferta

sí
3. Millores

Millora: enllumenat exterior mitjançant plaques solars fotovoltaiques (10 punts)
Oferta

sí

La Mesa de Contractació acorda per unanimitat el següent:
1. Aprovar la puntuació relativa als criteris subjectes a judici de valor, Sobre A.b, de la
licitació contracte d’obres d’execució de les obres definides en el “Projecte bàsic i
executiu d’una torre mirador i urbanització de l’entorn”, amb el següent resultat:
Ordre Empresa
Puntuació total Sobre A.b
1
Tallers Vidal Amill, SLU
8 punts
2. Trametre la documentació relativa al sobre B- criteris quantificables mitjançant aplicació
de formules a l’arquitecta de Programes Europeus per tal que emeti informe de
valoració de l’oferta».

-

Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 27 de maig de 2021)
referents la qualificació del sobre B (criteris automàtics).

«La secretària de la Mesa dóna compte de l'informe elaborat per l’arquitecta del Servei de
Programes Europeus, de data 21 de maig de 2021, que conté la proposta de valoració de la
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documentació aportada en el sobre B pels licitadors admesos a la licitació, relativa als criteris
de valoració quantificables de manera automàtica, i que literalment diu:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2427492 WKXF8-4YNWC-W6FOC D89AD45AFD19C0EB765F65C6F43F9FFF495CD9E2) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

“INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES EMPRESES LICITADORES EN
RELACIÓ ALS CRITERIS QUANTIFICABLES FORMA AUTOMÀTICA
3.

Antecedents

S’ha presentat a la licitació una única empresa, Tallers Vidal Amill SLU, que ha obtingut
8 punts en els criteris quantificables mitjançant judici de valor.
4.

Informe

Oferta econòmica
L’empresa Tallers Vidal Amill SLU obté la puntuació màxima, 70 punts, perquè és
l’única oferta presentada.
Característiques ambientals i cicle de vida dels materials i elements
L’empresa Tallers Vidal Amill SLU obté 0 punts en aquest criteri perquè, malgrat que
aporta el compromís signat de complir amb aquest criteri, no l’acredita definint quins
productes concrets es faran servir ni aportant les seves fitxes tècniques ni tampoc
aportant compromís de compra de la fusta amb una empresa subministradora que
disposi de les etiquetes requerides, tal com estableix el PCAP.
Millora: enllumenat exterior mitjançant plaques fotovoltaiques
L’empresa Tallers Vidal Amill SLU obté 10 punts pel seu compromís d’executar
aquesta millora, d’acord amb les condicions tècniques que estableix el PCAP.
L’oferta que ha presentat l’empresa Tallers Vidal Amill SLU no constitueix cap baixa
presumptament anormal.
5.
Conclusió
Es proposa a la Mesa de Contractació valorar l’oferta de l’empresa Tallers Vidal Amill
SLU amb un total de 88 punts i que sigui designada adjudicatària del contracte.”
La Mesa de Contractació assumeix com a propi l’informe de la tècnica i, d’acord amb l’informe
transcrit, procedeix a efectuar la valoració dels criteris quantificables de forma automàtica
segons el barem de puntuació que regeix el contracte:
Aplicació dels criteris de valoració:
TALLERS VIDAL I AMILL, SLU

Empresa

Criteris avaluables mitjançant judici de valor
Puntuació

8 punts

Criteris quantificables mitjançant aplicació de fórmules (Sobre B)
1. Oferta econòmica (fins a un màxim de 70 punts)
Suma total (sense IVA)

88.219,68 €

Puntuació
70 punts
2. Característiques ambientals i cicle de vida dels materials i elements (fins a un màxim de 10
punts)
A. Etiqueta ecològica tipus eco-label o equivalent per a pintures i vernissos (fins a un màxim
de 4 punts)
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Puntuació
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0 punts

B. Etiqueta ecològica de certificació de gestió forestal sostenible en relació a la fusta emprada
en el projecte (fins a un màxim de 6 punts)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2427492 WKXF8-4YNWC-W6FOC D89AD45AFD19C0EB765F65C6F43F9FFF495CD9E2) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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Puntuació

0 punts
3. Millores

Millora: enllumenat exterior mitjançant plaques solars fotovoltaiques (10 punts)
Puntuació

10 punts

Es constata que no hi ha existència d’ofertes en presumpta baixa anormal, en els termes
establerts a la clàusula J del plec de clàusules administratives particulars.
Aprovada la valoració dels criteris quantificables de manera automàtica, la Mesa classifica amb
el resultat següent:

Posició
1

Empresa
TALLERS VIDAL I AMILL, SLU

Puntuació Puntuació
Puntuació
judici de
criteris
total
valor
automàtics
8 punts

80 punts

88 punts

La Mesa de Contractació, atès el resultat de la valoració, acorda per unanimitat:
1.

Aprovar la classificació de les ofertes admeses a
la licitació del contracte d’obres d’execució de les obres definides en el “Projecte bàsic i
executiu d’una torre mirador i urbanització de l’entorn”, amb l’ordre i valoració següent:

Posició

1

Empresa
TALLERS VIDAL I AMILL,
SLU

Puntuació Puntuació
Puntuació
judici de
criteris
total
valor
automàtics
8 punts

80 punts

88 punts

2. Requerir a l’empresa Tallers Vidal i Amill, SLU, perquè presenti la documentació
acreditativa del compliment dels requisits per a contractar que s’estableixen a la
clàusula quinzena del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el
contracte.
Si la documentació rebuda per part del licitador millor classificat és correcta i l’informe del
secretari de la Mesa és favorable, es donarà per efectuada l'acreditació de la disposició
dels requisits per a contractar de conformitat amb el que estableixen els articles 140 i 150.2
de la Llei de contractes del Sector Públic.
3.

Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació
l’adjudicació del contracte d’obres d’execució de les obres definides en el “Projecte
bàsic i executiu d’una torre mirador i urbanització de l’entorn, una vegada comprovada
l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar que s’estableixen en el Plec
de condicions administratives particulars del contracte, a favor de l’empresa millor
classificada.»

-

Documentació administrativa presentada correctament i en conformitat per Tallers
Vidal i Amill, SLU.
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Informe favorable de data 2 de juliol de 2021 emès per la secretària de la Mesa
de Contractació, conforme la documentació presentada per l’empresa Tallers
Vidal i Amill, SLU, s’ajusta als requisits establerts en el plec de clàusules
administratives particulars.

D'acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació
que la disposició addicional 2a 1 de la Llei de Contractes del Sector Públic atribueix a
la Presidència,
RESOLC
Primer. Adjudicar el contracte d’obres contracte d’obres d’execució de les obres
definides en el “Projecte bàsic i executiu d’una torre mirador i urbanització de l’entorn”,
a empresa Tallers Vidal i Amill, SLU, amb NIF B25601816, per un import total de
88.219,68 (IVA no inclòs), amb la repercussió de la quantitat de 18.526,13 € en
concepte d’IVA, totalitzant l’import de 106.745,81€, d’acord amb la classificació
proposada per la Mesa de Contractació següent:

Posició
1

Empresa
TALLERS VIDAL I AMILL, SLU

Puntuació
judici de
valor

Puntuació
criteris
automàtics

Puntuació
total

8 punts

80 punts

88 punts

Segon. Disposar la despesa derivada del contracte per un import total de 106.745,81
€, Iva inclòs, d’acord amb el següent detall, tot cancel·lant la despesa autoritzada
sobrant d’acord amb la següent taula:
Anualitat

Aplicació
pressupostària

Import autoritzat
licitació

Import disposició IVA
inclòs

Diferència

2021

520/1700/62201

114.166,65 €

106.745,81 €

7.420,84 €

Tercer. Reajustar la despesa autoritzada pel que fa a un possible excés d’amidaments,
segons deriva de l’adjudicació d’acord amb el següent:
Anualitat

Aplicació
pressupostària

Import autoritzat
licitació

Baixa

Total autoritzat

2021

520/1700/62201

11.416,67

742,09 €

10.674,58 €

Quart. Nomenar com director facultatiu de les obres al Sra. Anna Albó Riera, arquitecta
de la Diputació, d’acord amb l’article 62 LCSP i comunicar-li que d’acord amb l’article
210.2 LCSP en material del contracte en l’exercici de la funció interventora. En aquest
sentit, el responsable del contracte avisarà a la Intervenció general d’acord amb el
contingut de la circular reguladora d’aquest relació a la DA 3ra LCSP, la intervenció
general haurà d’estar present en la recepció procediment.
Cinquè. Designar com a facultatiu tècnic representant de l’administració la Sra. Anna
Albó Riera, arquitecta de la Diputació, o tècnic facultatiu a qui es delegui, per tal que
assisteixi a l’acta de recepció de les obres i en les demés funcions establertes
legalment.
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Sisè. Aprovar la minuta del contracte administratiu de contracte d’obres d’execució de
les obres definides en el “Projecte bàsic i executiu d’una torre mirador i urbanització de
l’entorn”, a signar entre l’empresa adjudicatària i la Diputació de Girona, que consta a
l’expedient.
Setè. Atorgar a l’adjudicatària un termini de quinze (15) dies hàbils per a la signatura
del corresponent document de formalització del contracte el qual es posarà a la seva
disposició a partir d’un enllaç al correu electrònic, per signar-lo electrònicament per
ambdues parts, a partir de l’aplicació “portasignatures” de l’Administració Oberta de
Catalunya.
Vuitè. Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el
procediment de contractació i, simultàniament publicar l’adjudicació del contracte en el
perfil de contractant de la Diputació de Girona, en compliment de l’article 151.1 LCSP
Novè. Publicar la formalització del contracte conjuntament amb el corresponent
contracte en el perfil de contractant de la Diputació de Girona.
Desè. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
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