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Núm. Expedient 2017 / 8322
Títol: Adjudicar el contracte de servei de l’elaboració de l’inventari i posada en comú de dades
de la vulnerabilitat de l’espai català transfronterer
UACG: Contractació / 008
Data: 28/5/2018
JBB/ma

DECRET

Antecedents:
- Propostes presentades a la licitació:
1) 1) ATC-SIG, 2) Envers i 3) La Vola
- Acord de la Mesa de Contractació (sessió de 12/04/2018) referent a les propostes
presentades en el contracte i obertura del sobre C:
En fase prèvia interna, el dia 16 de febrer de 2018, el secretari de la Mesa per
aplicació de les mesures de gestió eficient, va obrir els sobres A i B i va traslladar la
documentació continguda, en el del sobre B, al Cap de Medi Ambient perquè emeti
informe sobre la valoració dels criteris amb judici de valor.
A dia d’avui, en fase interna, el secretari dóna compte a la Mesa del resultat de
l’obertura i qualificació de la documentació continguda en el sobre núm. A de les
pliques presentades. El resultat és el següent:
1. ATC-SIG: documentació complerta i suficient.
2. Envers: documentació complerta i suficient.
3. La Vola: documentació complerta i suficient.
Atès el que ha informat el secretari, la Mesa de contractació declara admeses a la
licitació les propostes de les empreses 1) ATC-SIG, 2) Envers i 3) La Vola
El secretari de la Mesa dóna compte de l'informe elaborat pel cap de Medi Ambient, de
data 6 d’abril de 2018, que conté la proposta de puntuació de la documentació
aportada en el sobre B pels licitadors admesos a la licitació, relativa als criteris de
valoració subjectiva.
La Mesa de Contractació, d’acord amb l’informe esmentat efectua en acte públic la
valoració dels criteris qualificables per judici de valor segons el barem de puntuació
que regeix el contracte i a aquests efectes aprova la següent valoració:

Criteris de judici de valor (fins 30 punts)

ATC-SIG

1.1 Estudis i dades antecedents a utilitzar -actuals
i projeccions- (fins a 10 punts)
5 punts

Envers
4 punts

La Vola
6 punts
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1.2. Reunions i col·laboració amb les entitats i
actors del territori (ECT) (fins a 4 punts)
4 punts

1,5 punts

3 punts

1.3. Control de qualitat (fins a 3 punts)

3 punts

1 punts

2,5 punts

1.4. Cronograma de les tasques (fins a 3 punts)

0 punts

0 punts

1,5 punts

2.1 Base de dades transfronterera (fins a 5 punts)

2 punts

4,5 punts

3,5 punts

2.2. Fitxa resum per municipi i per communauté
de communes (fins a 5 punts)
2,5 punts

4,5 punts

4,5 punts

TOTAL

15,5 punts

21 punts

16,5 punts

A continuació el President de la Mesa de Contractació, obre el sobre C que inclou els
criteris quantificables de forma automàtica, amb el detall dels conceptes següent:
1. Preu (fins 50 punts)
2. Expertesa, pluridisciplinarietat i experiència transfrontera de l’equip tècnic
(fins a 20 punts)
Degut a la complexitat de la valoració dels criteris d’adjudicació mitjançant fórmules
matemàtiques, la Mesa acorda per unanimitat traslladar la documentació rebuda al
Vocal Cap de Medi Ambient (Sr. Marc Marí) perquè emeti informe corresponent i pugui
ser valorat en una propera mesa de contractació .
- Acord de la Mesa de Contractació (sessió de 26/04/2018) referent a la valoració del
sobre C:
El secretari de la Mesa dóna compte de l'informe elaborat pel cap de Medi Ambient, de
data 24 d’abril de 2018, que conté la proposta de puntuació de la documentació
aportada en el sobre C pels licitadors admesos a la licitació, relativa als criteris
avaluables de forma automàtica.
La Mesa de Contractació, d’acord amb l’informe esmentat efectua en acte públic la
valoració dels criteris avaluables de forma automàtica segons el barem de puntuació
que regeix el contracte i a aquests efectes aprova la següent valoració:
Empresa: ATC-SIG
Criteris automàtics (fins 70 punts)
Punts
2.1 Preu (fins a 50 punts)
50,00
2.2 Expertesa, pluridisciplinarietat i experiència transfrontera de l’equip
13,00
tècnic (fins a 20 punts)
TOTAL

63,00

Empresa: Envers
Criteris automàtics (fins 70 punts)
Punts
2.1 Preu (fins a 50 punts)
45,73
2.2 Expertesa, pluridisciplinarietat i experiència transfrontera de l’equip
18,00
tècnic (fins a 20 punts)
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TOTAL

63,73
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Empresa: La Vola
Criteris automàtics (fins 70 punts)
Punts
2.1 Preu (fins a 50 punts)
48,89
2.2 Expertesa, pluridisciplinarietat i experiència transfrontera de l’equip
13,00
tècnic (fins a 20 punts)
TOTAL

61,89

La valoració total de criteris objectius, segons el barem de puntuació que regeix el
contracte, és la següent:
Criteris automàtics (fins 70 punts)
ATC-SIG
2.1 Preu (fins a 50 punts)
50 punts
2.2 Expertesa, pluridisciplinarietat i
experiència transfrontera de l’equip 13 punts
tècnic (fins a 20 punts)

Envers
45,73 punts

La Vola
48,89 punts

18 punts

13 punts

TOTAL

63,73 punts

61,89 punts

63 punts

La Mesa de Contractació, atès el resultat per unanimitat acorda el següent:
1. Aprovar la classificació de les ofertes admeses a la licitació de la contractació del
Servei de l’elaboració de l’inventari i posada en comú de dades de la vulnerabilitat
de l’espai català transfronterer, amb l’ordre i valoració següent:
ATC-SIG

ENVERS

LA VOLA

Criteris de judici de valor (fins 30 punts)

16,50 punts

15,50 punts

21,00 punts

Criteris automàtics (fins 70 punts)

63,00 punts

63,73 punts

61,89 punts

TOTAL

79,50 punts

79,23 punts

82,89 punts

2. Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
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, es
donarà per efectuada l'acreditació de la disposició dels requisits per a contractar de
conformitat amb el que estableixen els articles 146.4 i 151.2 del Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre.
3. Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de
servei de l’elaboració de l’inventari i posada en comú de dades de la vulnerabilitat
de l’espai català transfronterer, una vegada efectuada 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 pel
preu que consta a la seva proposta.
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L’empresa millor classificada ha presentat correctament i amb conformitat la
documentació administrativa, la certificació d'obligacions tributàries i de la Seguretat
Social.
D'acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació
que la disposició addicional 2a 1 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic atribueix a la Presidència,
RESOLC
Primer. Adjudicar la contractació del servei de l’elaboració de l’inventari i posada en
comú de dades de la vulnerabilitat de l’espai català transfronterer, a favor de l’empresa
LAVOLA, 1981,SL, per un import de 51.390,00 euros, més 10.791,90 euros en
concepte d’IVA, totalitzant 62.181,90 euros.
Segon. Aprovar i disposar la imputació de la despesa amb el detall següent:
Anualitat
2018

aplicació pressupostaria
300

1705

Import total
22706

62.181,90 €

Tercer. Anul·lar el saldo sobrant següent:
Operació

Anualitat
920180001652

2018

Import total
18.888,10 €

Quart. Nomenar com a responsable del contracte el Cap del Servei de Medi Ambient,
el senyor Marc Marí i Romeo, d’acord amb l’article 52 del TRLCSP.
Cinquè. Requerir a l’empresa adjudicatària, que haurà d’abonar, abans de la signatura
del respectiu contracte, les despeses derivades de la licitació per la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), per un import sobre el total de l’anunci
de 244,80 euros.
L’abonament es farà mitjançant ingrés per transferència bancària al número de compte
corrent IBAN ES11 2100 0002 5602 0166 8489 de la Diputació de Girona.
En cas de falta de pagament, es compensarà d’ofici amb la primera factura que
s’expedeixi.
Sisè. Notificar la resolució a l’empresa licitadora que ha pres part en el procediment de
contractació i, simultàniament publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del
contractant de la Diputació de Girona, en compliment de l’article 53.2 del TRLCSP.
Setè. Publicar la formalització del contracte al perfil del contractant de la Diputació de
Girona i al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Vuitè. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

