Ajuntament de
Gallifa
DECRET 29/2021, de 14 d’abril, pel qual s’adjudiquen les obres d’execució de la coberta de la
pista esportiva de Gallifa (exp. EC01.2021)
Sia de tothom conegut que en Mateu Comalrena de Sobregrau i Esteve, Alcalde-President de
l’Ajuntament, primer entre els iguals del Comú i dels Ciutadans de Gallifa, fent ús de les competències que al càrrec d’Alcalde confereix l’article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya HA DISPOSAT el següent:

ANTECEDENTS:
I.- Mitjançant acord del Ple del dia 28 de juliol de 2020 es delegà a l’Alcaldia l’aprovació definitiva, la
licitació i l’adjudicació de l’esmentat projecte en els més amples termes que prevegi els articles 52.4
del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
II.- Per Decret d’Alcaldia de 70/2020, de 2 de novembre s’aprovà definitivament l’expedient del Projecte Bàsic i d’Execució de coberta per la pista esportiva de Gallifa.
III.- Mitjançant el Decret 16/2021, d’1 de març, es va nomenar la mesa de contractació en l’expedient
de licitació pel contracte d’obres d’Execució de la Coberta de la Pista Esportiva de Gallifa.
IV.- Vist que durant el termini de presentació d’ofertes, que finalitzava el 3 d’abril de 2021 a les
23:59, i mitjançant l’eina “sobre digital”, i vist que presentaren oferta les següents empreses:



EMPRESA 1:
EMPRESA 2:

SIDO MADERA, SL – B53339487
VORACYS, SL – B65699092

V.- Vist que en data 9 d’abril de 2021 la Mesa de Contractació procedí a l’obertura dels sobres 1 i 2 i
a la revisió i anàlisis del seu contingut.
VI.- Vistos els informes de valoració realitzats per l’arquitecte Albert Tudela Martinez i la secretàriainterventora, de data 13 d’abril de 2021, on s’informa del següent:

(...)

Criteris de valoració:

Segons els criteris de valoració marcats en el plec de clàusules administratives es fa la següent taula
de valoració:
EMPRESA 1

CRITERIS VALORACIÓ OBJECTIUS
Oferta econòmica (IVA EXCLÒS)
Equip responsable (Cap d’obra, noms)
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR
Descripció de l’obra a construir
Descripció dels procediments
Detall de la maquinària
Pla de treballs

222.618,51€
No hi ha nom de
persona
Massa genèric
Massa genèric
Massa genèric
Poc detallat
TOTAL:
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PUNTS

EMPRESA 2

PUNTS

65,00
0

226.346,07€
Més de 3

63,92
10

3
2
1
1
72,00

Bona concreció
Bona concreció
Bona concreció
TCQ

10
5
3
4
95,92

PROPOSTA ADJUDICACIÓ:

Es proposa adjudicar les obres l’Execució de la coberta de la Pista Esportiva de Gallifa (exp.
EC01.2021). a l’empresa VORACYS, SL amb CIF: B65699092 segons proposta presentada per un import total de 273.878,75€€ IVA inclòs (226.346,07€ + 47.532,67€ corresponent al 21% IVA) (...)

(...)

VII.- Atès que les esmentades obres disposen del finançament associat al Pla Únic d’Obres i Serveis
de la Generalitat de Catalunya amb 250.000€ i al Programa General d’Inversions de la Diputació de
Barcelona amb 142.312,17€.
VIII.- L’ajut econòmic esmentat en l’epígraf anterior està recollit en la partida 75101 i 76101
d’ingressos que es correspon amb les partides 920 620.02 i 450 619.10 de despeses, per a l’exercici
2021.
IX.- Vist, doncs, que es disposa d’un finançament total consolidat per l’import d’adjudicació corresponent a dos-cents setanta-tres mil vuit-cents setanta-vuit euros amb setanta-cinc cèntims
(273.878,75€).
X.- Vist el contemplat en l’article 3 del Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció.
Fent ús de les meves atribucions,

HE RESOLT:
1.- Adjudicar a l’empresa VORACYS, SL les obres d’execució de la coberta de la pista esportiva de
Gallifa (exp. EC01.2021) aprovat definitivament per Decret Municipal 70/2020, de 2 de novembre, per
un import dos-cents setanta-tres mil vuit-cents setanta-vuit euros amb setanta-cinc cèntims d’euro
(273.878,75€), IVA inclòs, els quals s’imputaran a les partides 920 620.02 i 450 619.10 de despeses del
pressupost d’enguany.
2.- Integrar les següents millores ofertades en el contracte:





Resembra de la gespa
Preservació del paviment existent
Accés a l’obra per la vialitat existent
Modificació de les encavallades

3.- Integrar, parcialment i subjecte a la determinació en el moment del replantejament de l’obra, la
substitució de la coberta de xapa del vessant sud, per coberta de teula ceràmica.
4.- Nomenar al senyor Albert Tudela Martínez, director de l’obra.
5.- Designar l’enginyer Marc Pujol Clopés com el tècnic competent per dur a terme la coordinació en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
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6.- El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP, i per mitjans
electrònics, llevat que no sigui possible per dificultats tècniques.
7.- Publicar l’adjudicació en el perfil del contractant.
8.- Notificar la resolució als interessats.
Gallifa, 14 d’abril de 2021.
Mateu Comalrena de Sobregrau i Esteve
Alcalde-President

Davant meu, la Secretària accidental habilitada
Mònica Comellas Cuenca

Mònica Comellas Cuenca, secretària accidental de l’ajuntament de Gallifa
(Vallès Occidental)

CERTIFICO:
Que en el llibre de resolucions de l’alcaldia, figura inscrit el Decret que s’ha
transcrit literalment.
I pel bon govern dels interessats, lliuro la present certificació per ordre i amb
el vist-i-plau del senyor Alcalde; a Gallifa, en els temps i en les dates que
consten a les signatures.
la Secretària Habilitada

vist-i-plau de l’Alcalde

Mònica Comellas Cuenca

Mateu C.de Sobregrau i Esteve

(signat digitalment)

(signat digitalment)
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