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
desembre de 2020, va prendre entre d’altres i per unanimitat el següent acord:

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de la corporació de data 10 de setembre
de 2020, es va convocar la licitació per contractar el servei de conservació,
manteniment, neteja de vies públiques i d’epais verds de Vilablareix, per procediment
obert, tramitació ordinària, reservat a Centres Especials de Treball (CET) d’iniciativa
soscial, que va ser anunciada en el Perfil del contractant de l’ajuntament.
La Mesa de Contractació en sessió celebrada el dia 15 d’octubre de 2020 va acordar
proposar l'adjudicació de l'esmentat contracte a l'entitat GRUPO SIFU, d’acord amb el
contingut següent:
“ACTA D'OBERTURA DE PLIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
CONSERVACIÓ, MANTENIMENT, NETEJA DE VIES PÚBLIQUES I D’ESPAIS VERDS DE
VILABLAREIX, PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, RESERVAT A
CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CET) D’INICIATIVA SOCIAL.
Lloc: Ajuntament de Vilablareix, Carrer Perelló, numero 120
Hora: 12.00 hores
Dia: 15 d’octubre de 2020
President:

David Mascort i Subiranas, Alcalde-President

Vocals:

Mònica Iborra Giró, secretaria interventora.
Silvia Quiñones Ribas, cap de servesi tècnics.

Secretària de la mesa: Maria Àngels Figueras Puig.
A la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, a les dotze del matí, es constitueix la MESA de
contractació integrada pel President i vocals ressenyats.
Desenvolupament de la sessió
L'objecte de la sessió és la constitució de la mesa i es procedeix a la qualificació prèvia dels
documents presentats en temps i forma, que fan referència a la documentació acreditativa de la
personalitat, capacitat d’obrar, solvència tècnica, econòmica i financera, conforme amb l’acord de
la Junta de Govern Local de la corporació de data 10 de setembre de 2020, publicat en el Perfil
del contractant de l’ajuntament.
La Secretària llegeix l'anunci esmentat i les disposicions legals aplicables a l'acte administratiu a
què es refereix aquest document.
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Aprovar l’adjudicació del contracte del servei de conservació, manteniment i
neteja de vies públiques i d’espais verds públics de Vilablareix, per procediment
obert,tramitació ordinària, reservat a Centres Especials de treball (CET) d’iniciativa
social.

Tot seguit es fa la qualificació dels documents aportats, (sobre num. 1) dins el termini establert i
en la forma pertinent, d'acord amb el que assenyala el plec de condicions economico
administratives que regeix aquest procediment, i es declaren admesos els contractistes
següents:
1.- GRUPO SIFU.- (08/10/2020)

A continuació, el President invita als presents a examinar les pliques presentades, 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.
Es fa consta la incidència següent:

Una vegada convocada la Mesa de contractació i efectuada l’obertura del sobre
digital, es comprova en relació a l’entitat SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES
URBANES SL, amb NIF B60322955, que consta en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores (RELI) de la Direcció General de Contractació Pública la prohibició de
contractar (àmbit Administracions Públiques Aj. Olesa de Montserrat) Article 60.2.d)
TRLCS (RDL3/2011 de 14 de novembre):
d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad de las
comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley.
Data Resolució: 27/11/2018
Data Efecte: 17/01/2019
Data Aixecament: 17/01/2022
Consultats la resta de documents del RELI, no consten els certificats d’estar al
corrent de pagament amb l’AEAT i TGSS actualitzats, ni la resta de documentació
administrativa vigent.
D’acord amb el que disposa la vigent LCSP (Llei 9/2017 de contractes del sector
públic):
Prohibicions de contractar.
Article 71.2. A més de les que preveu l’apartat anterior, són circumstàncies que impedeixen als empresaris
contractar amb les entitats compreses a l’article 3 d’aquesta Llei, en les condicions que estableix l’article 73, les
següents:
a) Haver retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment d’adjudicació, o
haver impossibilitat l’adjudicació del contracte a favor seu per no complir el que estableix l’apartat 2 de
l’article 150 dins del termini assenyalat i hi hagi dol, culpa o negligència.
b) Haver deixat de formalitzar el contracte, que ha estat adjudicat a favor seu, en els terminis que
preveu l’article 153 per causa imputable a l’adjudicatari.
c) Haver incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloses les condicions especials
d’execució establertes d’acord amb el que assenyala l’article 202, quan aquest incompliment s’hagi definit
en els plecs o en el contracte com a infracció greu, i hi concorri dol, culpa o negligència en l’empresari, i
sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis.
d) Haver donat lloc, per causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma de
qualsevol contracte subscrit amb una entitat de les que comprèn l’article 3 d’aquesta Llei.
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En relació a l’expedient de contractació del servei de conservació, manteniment,
neteja de vies públiques i d’espais verds de Vilablareix, per procediment obert,
tramitació ordinària, reservat a Centres Especials de Treball d’iniciativa social.

D’acord amb el que disposa l’article 72.5 LCSP es concedeix tràmit d’audiència per tal que acrediti en el
termini màxim de deu dies, que compleix amb les condicions que va fer constar a la declaració
responsable de data 6 d’octubre de 2020 de solvència requerida per ser admès a la licitació.
Acte seguit es procedeix a l’obertura de la proposta econòmica i l’oferta descriptiva dels serveis,
que restarà pendent d’aprovació per l’òrgan d’adjudicació fins disposar de la documentaicó
administrativa requerida i vigent.
Examinades les ofertes presentades per optar al contracte del servei de conservació,
manteniment, neteja de vies públiques i d’espais verds de Vilablareix, mitjançant procediment
obert, es fa la valoració de les pliques presentades, segons els criteris que estableix la clàusula
9ª del Plec de condicions economico administratives que regeixen l'esmentada contractació.
Criteris valorables de forma automàtica mitjançant fórmula

Oferta més baixa X Màxima puntuació
Puntuació= ___________________________________
Oferta licitador
El model de proposta econòmica es troba a l’Annex 2
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.

Així doncs es procedeix a puntuar les ofertes dels licitadors, amb el resultat següent:

GRUPO SIFU

Import
anual
sense
IVA
28.552,72

Iva (21%)

5.996,07

Import TOTAL (IVA,
despeses generals i
benefici industrial
inclosos)
34.548,80€

Operari: 100% dedicació
Operari: 37,5% dedicació

De conformitat amb els requeriments del plec de prescripcions tècniques s’adjunta la planificació
de les tasques a realitzar, periodicitats (dies de la setmana, mes) de cadascuna de les diferents
actuacions, així com el personal i els mitjans que hi destinarà.
Oferta tècnica descriptiva dels serveis
El contingut del projecte d’explotació del conjunt de la contracta constarà, com a mínim, de tota la informació
sol·licitada en el Plec de prescripcions tècniques, específicament les referències de:
3.1.1 Planificació general del servei de conservació, manteniment i neteja de la via pública.
3.1.2 Procediment de gestió
3.1.3 Pla de seguretat i salut laboral
4.1 Maquinària per al servei de conservació, manteniment i neteja
6.1 Plantilla i Compromís de subrogació del personal
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Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta més baixa i la resta d’ofertes es valoraran proporcionalment d’acord amb
la següent fórmula:

Els licitadors, en les seves memòries també descriuran de forma detallada la proposta de desplegament de la nova
contracta: Calendari de treball, maquinària a utilitzar, incorporació del sistema d’informació a l’ajuntament,etc.

En conclusió l’oferta amb màxima puntuació és la de l’entitat GRUPO SIFU, per un import de
28.552,72€/anuals (exclòs IVA).
I s’adopten els següents Acords:
Primer.- Proposar a la Corporació l'adjudicació del contracte del servei de conservació,
manteniment, neteja de vies públiques i d’espais verds de Vilablareix, per procediment obert,
tramitació ordinària, reservat a Centres Especials de Treball (CET) d’iniciativa social, a l'entitat
GRUPO SIFU, per un import de 28.552,72€/anuals (exclòs IVA), atès que ha efectuat l’oferta
més avantatjosa atenent als criteris valoratius que consten en el plec de clàusules
administratives particulars, per un termini de dos anys, amb la incorporació del personal que
consta a la seva proposta tècnica i econòmica.

Un cop finalitzat l'acte, el President el dóna per acabat a les 15.00 hores i signa aquesta acta
juntament amb la secretària, que en dóna fe.”

Es va fer tramesa de requeriment via E-notum en data 11 de novembre de 2020
(RS1258/2020) que va ser acceptada el dia 13 de novembre de 2020, per tal que d’acord
amb el que disposa l’article 72.5 dde la LCSP s’acrediti que es compeixen amb les
condicions que es varen fer constar a la declaració responsable de data 6 d’octubre de
2020 de solvència requerida per ser admès a la licitació.
Vist que en data 20 de novembre de 2020 (RE1134) s’aporta documentació
complementària, així com els certificats d’estar al corrent de pagament amb l’AEAT i
TGSS actualitzats.
Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals en relació al compliment de les
prescripcions tècniques del contracte, de data 26 d’octubre de 2020.
A proposta de la Presidència i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte del servei de conservació,
manteniment, neteja de vies públiques i d’espais verds de Vilablareix, per procediment
obert, tramitació ordinària, reservat a Centres Especials de Treball (CET) d’inciativa
social, a l'entitat GRUPO SIFU, per un import de 28.552,72€/anuals (exclòs IVA), per un
termini de dos anys, amb la incorporació del personal que consta a la seva proposta
tècnica i econòmica i amb subjecció al plec de condicions econòmico administratives, en
resultar l’oferta econòmicament més avantatjosa per a la corporació.
Segon.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 1531.21002 del vigent Pressupost
General.
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S'adjunta a l'expedient la proposició presentada.

Tercer.- Que es notifiqui al contractista el present acord d'adjudicació del contracte, per
tal que notifiqui el personal adscrit al servei.
Acte seguit se’l 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.
Quart.- Que es publiqui l'adjudicació en el perfil del contractant, de conformitat amb
l’article 151 de la LCSP.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per a la formalització del corresponent contracte
administratiu.

La Secretària

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en
el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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I perquè així consti expedeixo la present certificació.

