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ACTA

Identificació de l’expedient
Títol

Contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de
medi rural
Règim interior - Contractació
2021 / 74
Acta de la Mesa de Contractació núm. 4 - Assignació de les puntuacions
del Sobre B (judici de valor), obertura del Sobre C (criteris automàtics),
classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació del contracte

Regidoria
Núm. Expedient
Assumpte

Reunits telemàticament els membres de la Mesa de Contractació, el dia 25 de febrer de 2021, a les
13:10 hores, en acte públic per a l’assignació de les puntuacions del Sobre B (judici de valor) i
obertura del Sobre C (criteris automàtics), presentades per les persones interessades a participar en
la licitació del contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, amb la següent composició:
● Presidenta:
● Vocals:

Ferran Tolrà Simon
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● Secretari/ària:

Jenifer Jansà Gimeno, regidora delegada de Contractació i Transparència.
Marta Portella Nogué, Secretària de la Corporació.
Ana M. Berzal Mas, Interventora interina de la Corporació.
Ferran Tolrà Simón, Tècnic de Contractació.
Ferran Tolrà Simón, Tècnic de Contractació.

Fan el seguiment telemàtic de l’acte de caràcter públic en directe a través de l’enllaç
https://meet.google.com/pra-uvqd-ems les persones que es relacionen a l’Annex 1 de la present
acta. Aquest enllaç web juntament amb la data de la convocatòria de la present Mesa de
Contractació es van publicar al Tauler d’avisos del Perfil de contractant de l’Ajuntament de Tordera
en data 23 de febrer de 2021.
La Presidenta de la Mesa dóna inici a l’acte i tot seguit cedeix la paraula al Tècnic de Contractació.
Quan són les 13:11 h, el Tècnic de Contractació explica els antecedent de l’expedient:
El 22 de febrer de 2021, la Mesa de Contractació es va constituir, en acte públic, per a l’obertura de
la documentació del Sobre B, que conté els criteris la valoració dels quals depenen d’un judici de
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valor, presentada per les persones interessades a participar en la licitació del contracte de serveis
consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural La Mesa de Contractació va verificar el
contingut formal de la documentació i, per unanimitat dels membres presents, va acordar:
“Únic.- Donar trasllat del contingut del Sobre B, que conté els criteris la valoració dels quals depenen
d’un judici de valor presentada per la persona interessada a participar en la licitació del contracte
de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, als serveis tècnics municipals
per al corresponent informe dictamen i proposta de puntuacions d’acord amb els criteris de valoració
establerts al plec de clàusules administratives particulars.”
El 24 de febrer de 2021, el Tècnic de Contractació, senyor Ferran Tolrà Simón, va emetre l’Informe
dictamen sobre la valoració de la documentació del Sobre B, que conté els criteris la valoració dels
quals depenen d’un judici de valor del contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en
matèria de medi rural, el qual es va incorporar a l’expedient.

Puntuació del Sobre B
Amb anterioritat al present acte públic, la Mesa de Contractació s’ha constituït en sessió privada per
a l’assignació de les puntuacions del Sobre B, que conté els criteris la valoració dels quals depèn
d’un judici de valor, presentada per les persones interessades a participar en la licitació del contracte
de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària i, per unanimitat dels membres presents, han acordat:

Ferran Tolrà Simon
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“Primer.- Aprovar i assignar les puntuacions que consten a l’Informe dictamen sobre la valoració de
la documentació del Sobre B, que conté els criteris la valoració dels quals depenen d’un judici de
valor, del contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, de data 24 de febrer de 2021, emès pel Tècnic de
Contractació, senyor Ferran Tolrà Simón, i que són les següents:
Descripció del criteri de valoració

Puntuació
màxima

Puntuació
Sergi Masó
Martínez

1.

Xarxa de camins rurals del municipi

10 punts

8 punts

2.

Xarxa de torrents i rieres del municipi

10 punts

8 punts

3.

Plans municipals de pagesia i medi rural

10 punts

8 punts

4.

Agricultura i ramaderia

10 punts

8 punts

5.

Gestió forestal i prevenció d’incendis

10 punts

8 punts

Apartat
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Total puntuació dels criteris de judici de valor (Sobre B)

50 punts

40 punts

Segon.- Declarar admesa a la persona licitadora Sergi Masó Martínez a continuar en la següent fase
del procediment de licitació del contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de
medi rural, atès que ha obtingut la puntuació total de 40 punts en els criteris de judici de valor (Sobre
B) i ha superat el llindar mínim de puntuació de 25 punts dels criteris de judici de valor d’acord amb
la Clàusula 25.1 Memòria descriptiva de l’execució dels treballs (criteri de judici de valor) del PCAP.
Tercer.- Publicar la present acta en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Tordera.”
Una vegada s’han fet públiques les puntuacions del Sobre B, que conté els criteris la valoració dels
quals depenen d’un judici de valor, es procedeix a l’obertura del Sobre C, que conté la documentació
relativa als criteris quantificables de forma automàtica.
Prèviament i abans de l’obertura del Sobre C, el Tècnic de Contractació i la Secretaria de la
Corporació han aplicat les credencials d’assistència dins el termini horari establert i s’ha assolit el
quòrum mínim de 2 custodis.

Obertura del Sobre C
Tot seguit es procedeix a l’obertura i desxifrat dels documents continguts dins el Sobre C de la
persona licitadora SERGI MASÓ MARTÍNEZ, sent el resultat el següent:

Ferran Tolrà Simon
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Pel que fa a l’Annex 3. Model de presentació de l’oferta econòmica:
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Es detecta un error aritmètic que no afecta el sentit de l’oferta ni els càlculs de la puntuació. L’error
es detecta en la casella del pressupost base de licitació amb impostos, que és el resultat de la suma
de l’Oferta sense impostos (37.121,18 €) més l’IVA (7.795,45 €) donant un resultat de 44.916,63 €,
i no 44.916,62 € com ha indicat la persona licitadora. La Mesa de Contractació admet l’oferta
econòmica per no afectar el sentit de l’oferta.
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Pel que fa a l’Annex 4. Model de presentació de la millora de mitjans personals:
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Ha adjuntat la següent documentació:





Còpia del DNI de la persona proposada que s’encarregarà de prestar el servei i que
s’adscriurà durant tota la durada del contracte.
Currículum Vitae signat electrònicament de la persona que s’encarregarà de prestar el servei
i que s’adscriurà durant tota la durada del contracte.
Còpia de títol universitari oficial d’Enginyer Industrial.
Còpia de les titulacions formatives (certificats emesos per les entitats que hagin impartit les
respectives formacions), en els quals hi consta el Centre emissor dels mateixos, les dates,
així com la durada de la formació en hores lectives.
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Pel que fa a l’Annex 5. Model de presentació de la millora de reducció del temps de resposta:

Pel que fa a l’Annex 6. Model de presentació de la millora relacionada amb la perspectiva de gènere:
No ha presentat l’Annex 6 ni cap documentació relacionada amb la millora.
Valoració del Sobre C
La Mesa de Contractació procedeix a l’avaluació dels criteris quantificables automàticament i
classificació de les ofertes.
El Tècnic de Contractació explica que a la Clàusula 6.3 del PCAP es determina el pressupost base de
licitació, la transcripció literal de la qual és:
“6.3

Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació s’entén el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot
comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre el valor afegit.

Ferran Tolrà Simon
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El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantia de:
En xifres
Pressupost base de licitació, sense
impostos:
40.131,00 €
(Referit als 2 anys i 4 mesos amb un
total de 1.820 hores)

Quaranta mil cent trenta-un euros amb
zero cèntims

IVA al 21 %:

Vuit mil quatre-cents vint-i-set euros amb
cinquanta un cèntims

8.427,51 €

Pressupost base de licitació, amb
impostos
48.558,51 €
(Referit als 2 anys i 4 mesos amb un
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total de 1.820 hores):
El pressupost base de licitació del contracte, que s’entén com el límit màxim de despesa, referit a la
durada inicial del contracte de 2 anys i 4 mesos (1.820 hores efectives de prestació del servei), és de
48.558,51 euros, dels quals 40.131,00 euros corresponen al pressupost net i 8.427,51 euros
corresponen al 21 % d’IVA.
Aquest és límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre
l’òrgan de contractació i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la
licitació del contracte. Per tant, els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el
pressupost base de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
L’oferta econòmica s’ajustarà al model normalitzat que s’adjunta com a Annex 3 (Model de
presentació de l'oferta econòmica) del present Plec.
El pressupost comprèn la totalitat de l’objecte del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència, i porta implícits tots aquells conceptes previstos al PCAG de
l’Ajuntament de Tordera.
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre el
Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus
que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les
obligacions establertes en aquest plec i en el Plec de prescripcions tècniques que s’han de complir
durant l’execució del contracte.
Per les característiques i durada del contracte, no s’admet la revisió de preus.

26/02/2021 Tècnic de Contractació

S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament
del contracte.”
A la Clàusula 25.2 del PCAP es determina el criteri de valoració dels mitjans personals que
s’adscriuran al contracte (criteri quantificable de forma automàtica), la transcripció literal de la qual
és:
“25.2 Millora dels mitjans personals que s’adscriuran al contracte (criteri quantificable de forma
automàtica)

Ferran Tolrà Simon
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El licitador presentarà la proposta dels mitjans personals que s’adscriuran al contracte d’acord amb
el model normalitzat de l’Annex 4 (Model de presentació de la millora de mitjans personals).
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La qualitat de l’execució del present contracte públic, la prestació objecte de la qual és de tipus
intel·lectual (assistència tècnica o consultoria), pot dependre de manera determinant de la vàlua
professional de la persona encarregada d'executar-lo, vàlua que està constituïda bàsicament per la
seva formació.
Aquesta qualitat és una característica intrínseca de l'oferta i està vinculada a l'objecte del contracte.
Per tant, les competències en matèria de formació de la persona encarregada d’executar-lo són els
aspectes determinants per apreciar la qualitat professional de dita persona.
Valoració
Es valora fins a 30 punts la proposta del licitador que ofereixi la major qualitat per aptituds personals
de la persona concretament proposada per a l’execució del present contracte sobre els mínims
determinats en el plec de prescripcions tècniques particulars, criteri que té en compte la formació.
La Mesa de Contractació examinarà la documentació aportada per les empreses licitadores i
efectuarà les comprovacions oportunes a fi de verificar la validesa dels certificats aportats i es
pronunciarà sobre si els admet o no els admet.
S’assignaran les puntuacions d’acord amb la taula següent:
Formació professional de la persona encarregada de prestar el servei i
que s’adscriurà durant tota la durada del contracte
A) Per estudis superiors als requerits a la prescripció 8a del plec de
prescripcions tècniques particulars:

Ferran Tolrà Simon
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Títol de 2n cicle universitari de Màster
o bé títol universitari de Llicenciatura, de la branca d’enginyeria

Només es podrà acreditar un.
B) Per cursos, jornades i coneixement derivats d’accions formatives
relacionades amb els treballs detallats a la prescripció 4a del plec
de prescripcions tècniques particulars:

Fins a 10 punts

Fins a 4 punts

Cursos de formació fins a 20 hores, a raó d’ 1 punt per cada un.

Es podrà acreditar fins un màxim de 4 cursos.
C) Per cursos, jornades i coneixement derivats d’accions formatives
relacionades amb els treballs detallats a la prescripció 4a del plec
de prescripcions tècniques particulars:

Fins a 6 punts

Cursos de formació de 21 a 50 hores, a raó d’ 1’5 punts per cada un.

Es podrà acreditar fins a un màxim de 4 cursos.
D) Per cursos, jornades i coneixement derivats d’accions formatives
relacionades amb els treballs detallats a la prescripció 4a del plec
de prescripcions tècniques particulars:
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Cursos de formació de més de 50 hores, a raó de 2’5 punts per cada un.

Es podrà acreditar fins a un màxim de 4 cursos.
L’empresa licitadora ha d’adjuntar el currículum vitae signat per l’empresa i la persona candidata
encarregada de prestar el servei així com les fotocòpies dels títols universitaris oficials o homologats
i les titulacions formatives (certificats) que s’acreditin i que siguin objecte de puntuació.
Pel que fa a la formació universitària (apartat A) s’acreditarà mitjançant fotocòpia del títol
universitari oficial o homologat. Si no s’adjunta en el moment de presentar la millora, no es tindrà
en compte per a la seva valoració i no es podrà aportar amb posterioritat.
Pel que fa als cursos, jornades o accions formatives (apartat B, C i D) s’acreditaran mitjançant
fotocòpies de les titulacions formatives (certificats emesos per les entitats que hagin impartit les
respectives formacions), en els quals hi constarà el Centre emissor dels mateixos, les dades, així com
la durada de la formació en hores lectives. En el cas que s’acrediti la realització del curs, però no la
seva durada, no es valorarà en cap cas. Si no s’adjunten en el moment de presentar la millora, no es
tindran en compte per a la seva valoració i no es podran aportar amb posterioritat.”
A la Clàusula 25.3 del PCAP es determina el criteri de valoració de la Oferta econòmica (criteri
quantificable de forma automàtica), la transcripció literal de la qual és:
“25.3 Oferta econòmica (criteri quantificable de forma automàtica)
El licitador presentarà l’oferta econòmica d’acord amb el model normalitzat de l’Annex 3 (Model de
presentació de l'oferta econòmica).

26/02/2021 Tècnic de Contractació

Valoració
Es valorarà fins a 10 punts el preu ofertat a la baixa del pressupost base de licitació de la prestació
del servei (referit als 2 anys i 4 mesos amb un total de 1.820 hores) de manera que el licitador que
ofereixi la diferència més alta amb el pressupost base de licitació obtindrà la màxima puntuació, i es
determinarà la puntuació de les propostes restants d’acord amb la seva proporció respecte la
diferència més alta amb el pressupost base de licitació.
S’assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que contingui la diferència més alta amb
el pressupost base de licitació (Xi MAX = X Licitació – X més baixa). S’atribuirà a les propostes restants (Xi =
X Licitació – X oferta i) la puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment de regla de tres
simple directa. La proposta que no efectuï cap baixa econòmica obtindrà 0 punts.

Ferran Tolrà Simon
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(X Licitació) : pressupost base de licitació
(X més baixa) : Oferta més baixa del pressupost anual presentada per un licitador
(Xi MAX) : Oferta que conté la diferència més alta amb el pressupost base de licitació (X Licitació – X més
baixa)
(X i): Diferència oferta corresponent al licitador “i” (X Licitació - X oferta i)
Proposta (Xi MAX) = P
Proposta (Xi < 0) = Licitador exclòs, atès que ha ofert per sobre el pressupost base de licitació
Proposta (Xi = 0) = 0 punts
Proposta (Xi < Xi MAX) = (Xi / Xi MAX) x P
Es tindran en compte tants decimals com siguin necessaris per tal de determinar la puntuació
concreta de cada oferta.”
A la Clàusula 25.4 del PCAP es determina el criteri de valoració de la millora del temps de resposta
(criteri quantificable de forma automàtica), la transcripció literal de la qual és:
“25.4 Millora del temps de resposta (criteri quantificable de forma automàtica)

Ferran Tolrà Simon
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El licitador presentarà la proposta del temps màxim de resposta d’acord amb el model normalitzat
de l’Annex 5 (Model de presentació de la millora del temps de resposta).
La prescripció 6a (Dedicació estimada de la prestació) del plec de prescripcions tècniques particulars
estableix que “En cas de necessitat per part de la Corporació o emergència, la persona encarregada
d’executar-lo ha de tenir disponibilitat per arribar al lloc de prestació del servei en un màxim de 3
hores”.
A banda del calendari que s’estableixi per a la prestació ordinària del servei, l’Ajuntament de Tordera
pot necessitar, per qüestions urgència i d’interès públic, la presència de la persona encarregada
d’executar el contracte en determinades situacions en les quals s’hagi d’actuar amb caràcter
immediat i que no es poden demorar en el temps.
Per tant, en aquesta millora es valorarà el menor temps de resposta al qual l’empresa licitadora es
compromet a posar a disposició de l’Ajuntament de Tordera la persona encarregada d’executar el
contracte de forma presencial a les oficines municipals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (carrer
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Sant Ramon, 42, Tordera), en horari diürn (de 6 a 22 hores), per atendre situacions de casos
excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.
L’empresa licitadora ha de presentar la seva proposta indicant el temps màxim de resposta a què es
compromet, xifra que s’haurà d’expressar en hores i en minuts i d’acord amb les possibles opcions
de la taula de puntuacions.
Aquesta millora no suposarà cap despesa econòmica per l’Ajuntament de Tordera, assumint
l’empresa adjudicatària tots els costos que se’n derivin de la seva execució. Les hores que s’hagin de
dedicar en aquests casos es computaran dins les hores anuals del contracte.
En el cas d’incompliment del temps màxim de resposta a què s’hagi compromès l’empresa licitadora,
serà considerada una falta lleu i li serà d’aplicació la clàusula 40 (Règim de penalitats) d’aquest plec.
Valoració
Es valorarà fins a 5 punts la proposta que ofereixi el menor temps de resposta, expressat hores i
minuts. S’assignaran les puntuacions d’acord amb la taula següent:
Temps màxim de resposta proposat
per l’empresa licitadora
3 hores
2 hores i 30 minuts
2 hores
1 hora i 30 minuts
1 hora

Puntuació
0 punt
1,25 punts
2,50 punts
3,75 punts
5,00 punts

“

Ferran Tolrà Simon
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A la Clàusula 25.5 del PCAP es determina el criteri de valoració de la millora relacionada amb la
perspectiva de gènere (criteri automàtic), la transcripció literal de la qual és:
“25.5 Millora relacionada amb la perspectiva de gènere (criteri automàtic)
L’empresa licitadora podrà presentar una millora relacionada amb la perspectiva de gènere d’acord
amb el model normalitzat de l’Annex 6 (Model de presentació de la millora relacionada amb la
perspectiva de gènere), el qual haurà de signar electrònicament el representant legal de l’empresa.
D’una banda, l’article 10 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes,
estableix que els poders adjudicadors de Catalunya que tinguin la consideració d’administracions
públiques han de procurar incloure clàusules socials en les bases de la contractació amb la finalitat
de promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en el mercat laboral i, d’altra
banda, l’article 35 de la Llei 17/2015 estableix que el distintiu d’excel·lència empresarial en matèria
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d’igualtat efectiva de dones i homes en el treball, d’acord amb el que estableix l’article 10, pot ésser
tingut en compte com a criteri d’adjudicació en la contractació del sector públic.
Documentació a aportar:
Còpia del certificat acreditatiu de la tinença del «Distintiu català d’excel·lència empresarial en
matèria d’igualtat efectiva entre dones i homes en el treball» o del certificat «Igualdad empresa», o
qualsevol altre que els hi sigui equivalent.
Valoració
Es valorarà amb 5 punts el fet que l’empresa licitadora disposi d’un dels següents certificats:



«Distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat efectiva entre dones i
homes en el treball» o, qualsevol certificat equivalent.
«Igualdad en la empresa» o, qualsevol certificat equivalent.

La Mesa de Contractació examinarà la documentació aportada per les empreses licitadores i
efectuarà les comprovacions oportunes a fi de verificar la validesa del certificat aportat i es
pronunciarà sobre si l’admet o no l’admet.
S’assignaran les puntuacions d’acord amb la taula següent:

26/02/2021 Tècnic de Contractació

Certificat de
«Distintiu català d’excel·lència empresarial» o «Igualdad en la empresa»
Certificat admès
Certificat no admès

Puntuació
5 punts
0 punt

L’empresa licitadora ha d’adjuntar obligatòriament una còpia del certificat acreditatiu de la tinença
del «Distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat efectiva entre dones i homes
en el treball» o del certificat «Igualdad empresa», o qualsevol altre que els hi sigui equivalent. Si no
s’adjunta en el moment de presentar la millora, no es tindrà en compte per a la seva valoració i no
es podrà aportar amb posterioritat.”
Atenent als criteris de valoració establerts en el PCAP i a l’oferta econòmica presentada per la
persona licitadora, es procedeix a calcular, en primer terme, les puntuacions obtingudes per la
persona licitadora d’acord amb les propostes presentades i, en segon terme, es comprovarà
l’existència o no d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats.

Ferran Tolrà Simon
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Es prenen les següents consideracions:
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A efectes de càlcul es pren l’import sense IVA.
L’oferta econòmica del preu del servei, referit als 2 anys i 4 mesos, sense impostos, és de
40.131,00 euros com màxim.

Pel que fa a l’oferta econòmica, aquesta és inferior al pressupost base de licitació i, per tant,
compleix amb els criteris establerts en el PCAP. Atenent les consideracions anteriors es procedeix
als càlculs de les puntuacions:
2. Oferta econòmica
Puntuació màxima [P]:
Pressupost base licitació, sense IVA [X_licitació]:
Baixa econòmica més alta [Xi_màx]:

10 punts
40.131,00 €
3.009,82 €

Ofertes licitadors
X_oferta_i
(sense IVA)
Sergi Masó Martínez
37.121,18 €
Mitjana aritmètica X1:
37.121,18 €
Número empreses participants:
1 empresa
Nom empreses licitadores

Xi = X_licitació - X_oferta_i
(Xi_màx) = P
(Xi = 0) = 0
(Xi < Xi_màx) = ( Xi / Xi_màx) * P
Baixa en €
Baixa
Xi = X_licitació
expressat
- X_oferta_i
en percentatge
3.009,82 €
7,50%

Puntuació
oferta econòmica
P_oferta_Xi
10,00

Ferran Tolrà Simon
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Pel que fa a la millora de mitjans personals que s’adscriuran al contracte, referent a l’apartat:
A) Per estudis superiors als requerits a la prescripció 8a del plec de prescripcions tècniques
particulars, la persona licitadora acredita un títol universitari de Llicenciatura, concretament
la titulació d’Enginyer Industrial, per la qual cosa se li assignen 10 punts.
B) Per cursos, jornades i coneixement derivats d’accions formatives relacionades amb els
treballs detallats a la prescripció 4a del plec de prescripcions tècniques particulars, acredita
4 cursos de formació fins a 20 hores, a raó d’ 1 punt per cada curs justificat, per la qual cosa
se li assignen 4 punts.
C) Per cursos, jornades i coneixement derivats d’accions formatives relacionades amb els
treballs detallats a la prescripció 4a del plec de prescripcions tècniques particulars, acredita
4 cursos de formació de 21 a 50 hores, a raó d’ 1’5 punts per cada curs justificat, per la qual
cosa se li assignen 6 punts.
D) Per cursos, jornades i coneixement derivats d’accions formatives relacionades amb els
treballs detallats a la prescripció 4a del plec de prescripcions tècniques particulars, acredita
4 cursos de formació de més de 50 hores, a raó de 2’5 punts per cada curs justificat, per la
qual cosa se li assignen 10 punts.
Pel que fa a la millora del temps de resposta, ofereix un temps màxim de resposta d’1 hora, per la
qual cosa de li assignen 5 punts.
Pel que fa a la millora relacionada amb la perspectiva de gènere, no presenta aquesta millora, per
la qual cosa se li assignen 0 punts.
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Puntuació del Sobre C
El resultat de les puntuacions dels criteris automàtics continguts dins el Sobre C és la següent:
Persona licitadora
SERGI MASÓ MARTINEZ

Criteris de valoració automàtics (màxim 50 punts)
2. Millora de mitjans personals que s’adscriuran al contracte
(màxim 30 punts)

30 punts

3. Oferta econòmica (màxim 10 punts)

10 punts

4. Millora de reducció del temps de resposta (màxim 5 punts)

5 punts

5. Millora relacionada amb la perspectiva de gènere (màxim 5 punts)

0 punts

Total puntuació criteris automàtics Sobre C

45 punts

Puntuació total obtinguda

Ferran Tolrà Simon
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La puntuació total obtinguda és el resultant de la suma de tots els criteris de valoració, el Sobre B
més el Sobre C, i és la següent:

Nom empresa licitadora

Sobre B
Judici de valor
(màxim 50 punts)

SERGI MASÓ MARTÍNEZ

40 punts

45 punts

85 punts

Apreciació d’ofertes temeràries
Pel que fa a l’apreciació d’ofertes temeràries, d'acord amb la Clàusula 28a del PCAP, en cas que hi
concorri un sol licitador, pot trobar-se una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat quan
el pressupost ofert pel licitador sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats
percentuals.
Atès que l'empresa licitadora SERGI MASÓ MARTÍNEZ ha fet una baixa del 7’5 % i no és un valor
superior al 25 %, es constata que no s'aprecien valors anormals o desproporcionats en la seva
proposició.
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Classificació d’ofertes
Tot seguit, la Mesa de contractació aprova la llista de la classificació, per ordre decreixent, de les
ofertes econòmicament més avantatjoses sobre la base de la millor relació qualitat-preu següent:
Ordre de
Nom empresa licitadora
classificació
1a

SERGI MASÓ MARTÍNEZ

Oferta econòmica
(sense impostos)

Puntuació total

37.121,18 €

85 punts

Acords de la Mes de Contractació
Vist el resultat de les puntuacions, els membres de la Mesa de Contractació, per unanimitat,
acorden:
Primer.- Aprovar la llista de la classificació, per ordre decreixent, de les ofertes econòmicament més
avantatjoses sobre la base de la millor relació qualitat-preu, en el procediment de licitació del
contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, següent:
Ordre de
Nom empresa licitadora
classificació

26/02/2021 Tècnic de Contractació

1a

SERGI MASÓ MARTÍNEZ

Ferran Tolrà Simon
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Puntuació total

37.121,18 €

85 punts

Segon.- Determinar que l’oferta econòmicament més avantatjosa sobre la base de la millor relació
qualitat-preu és la presentada per la persona licitadora SERGI MASÓ MARTÍNEZ, atès que ha quedat
en la primera posició de la classificació, i remetre a l’Òrgan de Contractació la proposta d’adjudicació
del contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, amb les condicions següents:
Import net adjudicat (referit a 2 anys i 4 mesos de durada):
Impost sobre el valor afegit (IVA) al 21%:
Preu total del contracte:
Millora de mitjans personals que s’adscriuran al contracte:
Millora de reducció del temps màxim de resposta:
Importa garantia definitiva 5% sobre 37.121,18 €:
Durada del contracte:
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37.121,18 €
7.795,45 €
44.916,63 €
Llicenciat en Enginyeria Industrial
1 hora
1.856,06 €
2 anys i 4 mesos com a màxim, i
finalitzarà el 30 de juny de 2023
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Tercer.- Requerir a la persona licitadora SERGI MASÓ MARTÍNEZ, en el termini màxim de 10 dies
hàbils a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, el qual s’efectuarà
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública per mitjans telemàtics, la documentació a què es refereix la Clàusula 29
(Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació) del Plec de
clàusules administratives particulars, entre els quals, haurà d’acreditar la constitució de la garantia
definitiva, que té capacitat d’obrar i habilitació professional per exercir la professió, que té la
solvència econòmica i financera i solvència tècnica o professional, que disposa efectivament dels
mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte de conformitat amb
l’article 76.2 de la LCSP.
Quart.- Advertir a la persona licitadora que en el cas que no es complimenti adequadament el
requeriment de documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni,
s’entendrà que la persona licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a
favor de la persona licitadora següent en puntuació, a la qual se li atorgarà el termini corresponent
per constituir la garantia definitiva i presentar la resta de documentació requerida. Aquest fet
comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per
la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Cinquè.- Facultar al Tècnic de Contractació perquè formalitzi i signi la documentació necessària a fi
i efecte que esdevinguin efectius el anteriors acords presos.
Sisè.- Fer constar que contra els acords de la Mesa de Contractació, per tractar-se d’actes de tràmit
qualificats que no posen fi a la via administrativa, poden interposar-se els següents recursos:

26/02/2021 Tècnic de Contractació



Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada davant l’òrgan de contractació en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la
notificació o de la publicació de la resolució, segons el que estableix l’article 121 de la Llei
39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, i 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.

Setè.- Notificar els acords presos a l’empresa licitadora que ha obtingut la màxima puntuació, en el
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la seva adopció, als efectes oportuns.
Vuitè.- Publicar la present acta al Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Tordera.

Ferran Tolrà Simon
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A invitació expressa, el Tècnic de Contractació convida als assistents a formular al·legacions o
reclamacions al respecte. Cap dels assistents manifesta el contrari i mostren la seva conformitat,
sense que hagin reclamacions o reserves.
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La Presidenta de la Mesa de contractació dóna per finalitzada la present Mesa de Contractació quan
són les 13:30 hores.
I perquè en quedi constància, el Secretari de la Mesa de Contractació, senyor Ferran Tolrà Simón,
estén la present acta amb el vistiplau de la Presidenta de la Mesa de Contractació, senyora Jenifer
Jansà Gimeno.

Ferran Tolrà Simon
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Tordera, a la data de l’encapçalament
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Annex 1 – Relació de persones interessades que han fet el seguiment telemàtic de l’acte de
caràcter públic en directe a través de l’enllaç web

Reunits telemàticament els membres de la Mesa de Contractació el dia 25 de febrer de 2021, a les
13:10 hores, en acte públic per a l’assignació de les puntuacions del Sobre B (judici de valor) i
obertura del Sobre C (criteris automàtics), presentades per les persones interessades a participar en
la licitació del contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, han fet el seguiment telemàtic de l’acte de
caràcter públic en directe les persones següents:

Ferran Tolrà Simon
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1. No consta cap persona interessada que hagi sol·licitat l’accés per fer el seguiment telemàtic
de l’acte públic.
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Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 1

26/02/2021 Tècnic de Contractació

Annex 2 – Registre d’obertura de sobres
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