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 2 de
febrer de 2017, va prendre entre d’altres i per unanimitat el següent acord:

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, únic criteri d’adjudicació, reservat a Centres Especials de treball (CET).
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de la corporació de data 15 de desembre
de 2016, 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, únic criteri d’adjudicació, reservat a Centres Especials de
Treball (CET), que va ser anunciada en el Perfil del contractant de l’ajuntament.
La Mesa de Contractació en sessió celebrada el dia 2 de febrerde 2017 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, ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ, RESERVAT A
CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CET)
Lloc: Ajuntament de Vilablareix, Carrer Perelló, numero 120
Hora: 14.00 hores
Dia: 2 de febrer de 2017
President:

David Mascort i Subiranas, Alcalde-President

Vocals:

Josep Boschdemont Puig, regidor del grup municipal de CiU.
José García Rodriguez, regidor del grup municipal del PSC.
Jordi Figola i Bubé, regidor del grup municipal d’ERC
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 les dues 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 15 de desembre de 2016, 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.
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:
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1.- FUNDACIÓ ASTRES. - (24/01/2017).
2.- GRUPO SIFU.- (24/01/2017)

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.
No se'n formula cap.
I essent les 14.15 hores comença l'acte d'obertura del sobre núm. 2 relativa als criteris d’adjudicació
econòmics, avaluables de forma automàtica, declarat públic.

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
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 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:

Import anual sense
IVA

FUNDACIÓ
ASTRES
GRUPO SIFU

Iva (21%)

27.440,00€

5.762,40€

Import TOTAL (IVA,
despeses generals i
benefici industrial
inclosos)
33.202,40€

22.411,16€

4.706,34€

27.117,50€
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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
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
22.411,16€/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, únic
criteri d’adjudicació, reservat a Centres Especials de Treball (CET), a l'entitat GRUPO SIFU, per un import
de 22.411,16€/anuals (exclòs IVA), 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 la proposició presentada.”

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 veds de Vilablareix, per procediment
obert, tramitació ordinaria, únic criteri d’adjudicació, reservat a Centres Especials de
Treball (CET), a l'entitat GRUPO SIFU, per un import de 22.411,16€/anuals (exclòs
IVA), 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.
Tercer.- Que es notifiqui al contractista el present acord d'adjudicació del contracte i se’l
requereixi perquè en el termini de deu dies hàbils després de la notificació d'aquest
acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva xifrada en 1.120,56€ (mil cent vint
euros amb cinquanta-sis cèntims) o bé sol.liciti l’opció de retenció del preu, i aporti
documentació referent al compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència
Tributaria i seguretat social, tot advertint que si no ho fa així, la contractació pot quedar
resolta.
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 151.4 del TRLCSP.
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Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per a la formalització del corresponent contracte
administratiu.

I perquè així consti expedeixo la present certificació, amb el vist-i-plau del sr. Alcalde-President.

Vist i plau
L’ALCALDE
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DAVID
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La Secretària
Signat digitalment per CPISR-1 C DAVID
MASCORT SUBIRANAS
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ou=Alcaldia, ou=Serveis Públics de
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SUBIRANAS, givenName=DAVID,
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DAVID MASCORT SUBIRANAS
Data: 2017.02.23 14:49:08 +01'00'

CPISR-1 C
MÒNICA
IBORRA
GIRÓ

Signat digitalment per CPISR-1 C
MÒNICA IBORRA GIRÓ
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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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