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 4
d’octubre de 2018, va prendre entre d’altres i per unanimitat el següent acord:

-Aprovar l’adjudicació del contracte de servei per a la realització de cursos en
llengua anglesa a Vilablareix, per procediment obert simplificat-abreujat.

La Mesa de Contractació en sessió celebrada el dia 27 de setembre de 2018 va acordar
proposar l'adjudicació de l'esmentat contracte a l'entitat BAIX NOVA SL-COLISEUM
CENTRE DE FORMACIÓ, d’acord amb el contingut següent:
“ACTA D'OBERTURA DE PLIQUES PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT PER A
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS EN LLENGUA ANGLESA
DE VILABLAREIX.
Lloc: Ajuntament de Vilablareix, Carrer Perelló, numero 120
Hora: 13.00 hores
Dia: 27 de setembre de 2018
President:

David Mascort Subiranas, Alcalde

Vocals:

Marta Angelats Noguer, dinamitzadora juvenil
Mònica Iborra Giró, secretària interventora de l’Ajuntament.

Secretària de la mesa: Maria Àngels Figueras Puig.
A la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, a la una del migdia, 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 sol.licitud i declaració responsable, conforme amb
l’acord de la Junta de Govern Local de la corporació de data 2 d’agost de 2018, publicat en el Perfil del
contractant de l’ajuntament.
La Secretaria llegeix l'anunci esmentat i les disposicions legals aplicables a l'acte administratiu a què es
refereix aquest document.
Tot seguit es fa la qualificació dels documents aportats, 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.- CEINA-ESQUEMES INFORMÀTICS SL
2.- ACTIESCOLA SLU
3.- BAIX NOVA SL-COLISEUM CENTRE DE FORMACIÓ
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Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de la corporació de data 2 d’agost de
2018, es va convocar la licitació per contractar el servei per a la realització de cursos en
llengua anglesa a Vilablareix, per procediment obert simplificat abreujat, que va ser
anunciada en el Perfil del contractant de l’ajuntament.

Es fa constar que fora del termini, ha arribat la proposta presentada per l’entitat mercantil PONREC
ASSESSORS SL, que no ha pogut acreditar la presentació de la documentació dins del termini establert i
en conseqüència resta exclosa de la licitació.
A continuació, el President invita als presents 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.
No se'n formula cap.
I essent les un quart de dues del migdia comença l'acte d'obertura del sobre únic relatiu als criteris
d’adjudicació econòmics, avaluables de forma automàtica, declarat públic.

El contracte s’adjudicarà a l’empresa que obtingui la puntuació més alta resultant de la suma de la
puntuació obtinguda dels criteris de valoració de forma automàtica.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa,
s’atendrà a diversos criteris d’adjudicació.
Criteris d’adjudicació

Puntuació

1.Valoració oferta econòmica

70 Punts

2.Altres criteris avaluables de forma
automàtica

30 punts

El contracte s’adjudicarà a l’empresa que obtingui la puntuació més alta.

1. Criteris valorables de forma automàtica mitjançant fórmula (sobre 2) fins a 70 punts.
Oferta econòmica 0 - 70 punts.
Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta més baixa i la resta d’ofertes es valoraran
proporcionalment d’acord amb la següent fórmula:
Oferta més baixa (preu/hora) X Màxima puntuació
Puntuació= ___________________________________
Oferta licitador

2.

Altres criteris avaluables de forma automàtica fins a 30 punts.
Oferiment d’activitats en anglès al municipi 0 – 30 punts
Oferiment d’hores destinades a activitats de foment de la llengua anglesa en el municipi.
L’empresa indicarà el nombre d’hores anuals que posa a disposició de l’Ajuntament per
efectuar activitats de foment de la llengua anglesa, sense càrrec addicional.
Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta que proposi més hores a disposició de
l’Ajuntament, i la resta d’ofertes es valoraran proporcionalment d’acord amb la següent
fórmula:

hores licitador X Màximes hores ofertades
Puntuació= ___________________________________
Oferta més alta d’hores

C/ Perelló, 120 – 17180 Vilablareix – Telèfon 972405001 – Fax 972238764 E-mail. Ajuntament@vilablareix.cat - Web. www.vilablareix.cat

CVE: 20180-07117-52371-72961

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Examinades les ofertes presentades per optar al contracte del servei de prestació de cursos en llengua
anglesa a Vilablareix, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, es fa la valoració de les pliques
presentades, segons els criteris que estableix la clàusula 11ª del Plec de condicions economico
administratives que regeixen l'esmentada contractació.

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

Prestació del servei per a la realització de cursos en llengua anglesa al municipi de Vilablareix- Curs 2018 / 2019
Empresa

Oferta econòmica

Puntuació oferta econòmica

Hores addicionals

(màxim 70 punts)

Puntuació

(màxim 30 punts)

TOTAL

CEINA

30,49

69,15

56,50

26,48

95,63

BAIX NOVA, S.L.

31,00

68,01

64,00

30,00

98,01

ACTIESCOLA

30,12

70,00

30,00

14,06

84,06

Preu mínim

Hores addicionals màximes

En conclusió l’oferta amb màxima puntuació és la de BAIX NOVA SL-COLISEUM CENTRE DE
FORMACIÓ, per un import de 31,00€/hora (exempt d’IVA) i 64 hores d’oferiment d’activitats en
anglès al municipi.
I s’adopten els següents Acords:
Primer.- Proposar a la Corporació l'adjudicació del contracte del servei de prestació de cursos de llengua
anglesa de Vilablareix, pel curs 2018-2019, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, a l'entitat
BAIX NOVA SL-COLISEUM CENTRE DE FORMACIÓ, per un import de 31,00€/hora (exempt d’IVA) i 64
hores d’oferiment d’activitats en anglès al municipi, atès que ha efectuat l’oferta més avantatjosa atenent
als criteris valoratius que consten en el plec de clàusules administratives particulars.
S'adjunta a l'expedient les proposicions presentades.”

A proposta de la Presidència i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte del servei per la prestació de
cursos en llengua anglesa al municipi pel curs 2018-2019 (novembre 2018 a juny 2019)
a l’entitat BAIX NOVA SL – COLISEUM CENTRE DE FORMACIÓ per un import de
31,00€/hora (exempt d’IVA), pel termini d’un curs, juntament amb 64 hores d’oferiment
d’activitats en anglès al municipi, la planificació general del servei i nombre de persones
vinculades a l’execució del contracte que consten a la seva proposta, atès que ha
efectuat l’oferta més avantatjosa atenent als criteris valoratius que consten en el plec de
clàusules administratives particulars.
Segon.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 334.22606 del vigent Pressupost
General.
Tercer.- Atès que el contractista adjudicatari ha presentat a les oficines municipals,
documentació referent al compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència
Tributaria i seguretat social.
Acte seguit se’l cita per tal de que es personi a formalitzar el contracte en document
administratiu dins del termini de cinc dies hàbils a comptar des del següent al de la
notificació de la meritada adjudicació.
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Puntuació hores addicionals

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.

I perquè així consti expedeixo la present certificació.

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.

Signatura: CN=CPISR-1 C MONICA IBORRA GIRÓ,
SERIALNUMBER=77911341Z, T=SecretariaInterventora, G=MONICA, SN=IBORRA GIRÓ,
OU=Vegeu https://www.catcert.cat/verCPISR1CarrecAL (c)05, OU=Serveis Públics de Certificació
CPISR-1 amb carrec, OU=Secretaria, O=Ajuntament
de Vilablareix, C=ES
Data: 15/11/2018 10:54:57
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La Secretària

