Mònica Iborra i Giró, Secretària Interventora de l’Ajuntament de Vilablareix, comarca del
Gironès,
CERTIFICO: Que el Ple de la corporació en sessió ordinària de data 17 de setembre de
2020, va prendre entre d’altres i per unanimitat el següent acord:

Mitjançant acord del Ple de la corporació de data 9 de juliol de 2020, es va convocar la
licitació per contractar l’obra “Prolongació del carrer Marrroc des del carrer Regal fins a
la carretera GI-533 i vial secundari de la carretera GI-533 a Vilablareix”, mitjançant
procediment obert simplificat, que va ser anunciada en el Perfil del contractant de
l’ajuntament.
La Mesa de Contractació en sessió celebrada el dia 10 de setembre de 2020 va acordar
proposar l'adjudicació de l'esmentat contracte a l'entitat mercantil GIRODSERVICES SL,
d’acord amb el contingut següent:
“ACTA D'OBERTURA DE PLIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA
“PROLONGACIÓ DEL CARRER MARROC DES DEL CARRER REGAL FINS A LA
CARRETERA GI-533 I VIAL SECUNDARI DE LA CARRETERA GI-533 A VILABLAREIX”.
Lloc: Ajuntament de Vilablareix, Carrer Perelló, numero 120
Hora: 11.00 hores
Dia: 10 de setembre de 2020
President:

David Mascort i Subiranas, Alcalde-President

Vocals:

Eulàlia Cudolà i Andreu, arquitecte-tècnic.
Mònica Iborra Giró, secretària interventora de l’Ajuntament.

Secretaria de la mesa: Maria Àngels Figueras Puig.
A la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, a les once 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 sol.licitud i declaració
responsable, conforme amb l’acord del Ple de la corporació de data 9 de juliol de 2020,
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:
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-Aprovar l’adjudicació del contracte d’obra “Prolongació del carrer Marrroc des del
carrer Regal fins a la carretera GI-533 i vial secundari de la carretera GI-533 a
Vilablareix” mitjançant procediment obert simplificat.

1.- MIRFER SA
2.- GIRODSERVICES SL
3.- AMSA
4.- ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL
5.- CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA
6.- RUBAU TARRES, SAU
7.- ÀRIDS VILANNA SL
8.- AGLOMERATS GIRONA SA
9.- EPSA
10.- EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL
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.

I essent les onze i cinc minuts del matí comença l'acte d'obertura del sobre únic relatiu als
criteris d’adjudicació econòmics, avaluables de forma automàtica, declarat públic.
Examinades les ofertes presentades per optar al contracte d’obra “Prolongació del carrer
Marroc des del carrer Regal fins a la carretera GI-533 i vial secundari de la
carretera GI-533 a Vilablareix”, es fa la valoració de les pliques presentades, segons els
criteris que estableix la clàusula 13ª del Plec de condicions economico administratives que
regeixen l'esmentada contractació.
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
1.Valoració oferta econòmica
2.Altres criteris avaluables de forma
automàtica. Millores

Puntuació
90 punts
10 punts

El contracte s’adjudicarà a l’empresa que obtingui la puntuació més alta.
1. Criteris valorables de forma automàtica mitjançant Fòrmula fins a 90 punts.
Oferta econòmica 0 - 90 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 X Màxima puntuació
Puntuació= ___________________________________
Oferta licitador
El model de proposta econòmica es troba a l’Annex
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.
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No se'n formula cap.

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.

2.

Altres criteris avaluables de forma automàtica fins a 10 punts.
Millores en l’execució de l’obra que no suposin un cost addicional 0 – 10
punts

Ofertes de millores en l’execució de l’obra. D’acord amb el model que figura com ANNEX.
Contindrà l’oferta de les millores detalles segons els capítols descrits a l’ANNEX DE MILLORES
relacionades amb l’objecte del contracte.
El licitador haurà d’adjuntar a la seva oferta una descripció de les millores que ofereix.

A. Semàfor i perforació horitzontal
Valoració de les millores 38.199,59€
(exclòs d’iva)

10 punts
10 punts

Cap de les millores que ofereixi l’adjudicatari formarà part del preu del contracte i per tant no
suposaran cap cost addicional per a l’ajuntament, essent a cost zero i totalment gratuïtes i no
podran ser objecte de modificació ni de revisió mitjançant preus contradictoris ni de liquidació
per excés d’amidaments.
Així doncs es procedeix a puntuar les ofertes dels licitadors, amb el resultat següent:
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OFERTA DE MILLORES EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA fins a un màxim de 10 punts
S’estableixen el llistat de millores que són objecte de proposta:

OFERTA ECONÒMICA
90 PUNT MÀXIM

PREU

Puntuació
oferta
econòmica

10 PUNTS MÀXIM 38.199,59 €

Semàfors

TOTAL
MILLORES

T
O
T
A
L

10 punts

GIROSERVICES, S.L.

410.000,00

87,73175

10,00

10,00

97,73

EPSA

424.950,00

84,64529

10,00

10,00

94,65

CONSTRUCCIONS FUSTE

435.192,91

82,65304

10,00

10,00

92,65

EXCAVAVIONES AMPURDAN, S.L.

439.135,25

81,91102

10,00

10,00

91,91

AGLOMERATS GIRONA

440.012,23

81,74777

10,00

10,00

91,75

ARTIFEX INFRAESTRUCTURES, S.L.

448.000,00

80,29022

10,00

10,00

90,29

RUBAU TARRES SAU

399.666,86

90,00000

0,00

0,00

90,00

MIRFER, SA.

411.712,00

87,36694

0,00

0,00

87,37

AMSA

423.414,00

84,95236

0,00

0,00

84,95

ÀRIDS VILANNA

423.861,96

84,86258

0,00

0,00

84,86

Preu més baix

399.666,86

En conclusió l’oferta amb màxima puntuació és la de GIRODSERVICES, SL, per un import
de 410.000,00€ (exclòs
IVA), juntament amb la proposta de millores (semàfor i
perforació hortizontal).
I s’adopten els següents Acords:
Primer.- Proposar a la Corporació l'adjudicació del contracte d’obra “Prolongació del
carrer Marroc des del carrer Regal fins a la carretera GI-533 i vial secundari de la
carretera GI-533 a Vilablareix” a l'entitat mercantil GIRODSERVICES, SL, per un
import de 410.000,00€ (exclòs IVA), juntament amb la proposta de millores (semàfor i
perforació hortizontal, 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:
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448.057,04 + IVA =
542.149,02

MILLORES

Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte d’obra de “Prolongació del
carrer Marroc des del carrer Regal fins a la carretera GI-533 i vial secundari de la
carretera GI-533 a Vilablareix” a l'entitat mercantil GIRODSERVICES, SL, per un
import de 410.000,00€ (exclòs IVA), juntament amb la proposta de millores (semàfor i
perforació hortizontal, amb subjecció al plec de condicions economico administratives,
en resultar l’oferta econòmicament més avantatjosa per a la corporació.
Segon.- Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació extrapressupostària, atès que la
despesa deriva del conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Vilablareix i la Junta de
compensació del sector El perelló i can pere Màrtir per l‘execució de les obres
d’urbanització extrasectorial, aprovat en sessió plenària de data 5 d’abril de2018.

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.

I perquè així consti expedeixo la present certificació.
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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Tercer.- El contractista adjudicatari ha constituït la garantia definitiva xifrada en
20.500,00€ (vint mil cinc-cents euros) i ha aportat la documentació referent al
compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributaria i seguretat social.

