Ajuntament de Vilablareix

Expedient: CTR 56/2022 CONTRACTE D'OBRA EQUIPAMENTS CULTURALS
TERCERA FASE BIBLIOTECA-SALA POLIVALENT
Assumpte: CERTIFICAT ACORD PLE 04/08/2022

Mònica Iborra Giró, secretària interventora de l’Ajuntament de Vilablareix,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament de Vilablareix, en sessió extraordinària de data 4 d’agost
de 2022, va prendre entre d’altres, el següent acord:
Aprovar la proposta d’adjudicació del contracte d’obra dels equipaments
culturals del sector El Perelló i Can Pere Màrtir tercera fase: biblioteca-sala
polivalent, mitjançant procediment obert.
Mitjançant acord del Ple de la corporació de data 21 de juny de 2022, es va convocar
la licitació per contractar l’obra “Equipaments culturals del sector El Perelló i Can
Pere Màrtir tercera fase: biblioteca-sala polivalent” mitjançant procediment obert, que
va ser anunciada en el Perfil del contractant de l’ajuntament.
La Mesa de Contractació en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2022 va procedir
a la valoració de la documentació administrativa i posteriorment en data 26 de juliol
de 2022 va procedir a la valoració de la documentació del sobre nº 2 proposta
quantificable amb criteris objectius. El contingut de les Actes de la Mesa de
contractació consten publicades en el perfil del contractant de la corporació
municipal i es va procedir a la notificació de cadascun dels actes administratius a
tots els licitadors participants en el procediment via E-notum.
Vist que la Mesa de contractació va proposar l'adjudicació de l'esmentat contracte a
l'entitat mercantil ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS SLU, d’acord amb el contingut
següent:
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILABLAREIX
REUNIDA PER A LA VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 2
(PROPOSTA QUANTIFICABLE AMB CRITERIS OBJECTIUS):
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Essent les 10:30 hores del dia 26 de juliol de 2022, es reuneix la Mesa de Contractació
en format telemàtic, sota la Presidència del Sr. David Mascort Subiranas, actuant com a
Vocalia la Sra. Mònica Iborra Giró, la Sra. Eulàlia Cudolà Andreu, i la Sra. Silvia Quiñones
Ribas i com a Secretaria la Sra. Mª Àngels Figueras Puig.
Mitjançant notificació efectuada per E-notum a tots els licitadors i a través de la
plataforma d’avisos del perfil del contractant, es va facilitar l’enllaç per la connexió a
l’Acta de la Mesa en format telemàtic:

https://conference.wildix.com/conf/c36a452611-5999730
El President dona per oberta la sessió i la secretària convida als assistents a fer constar la
seva assistència a l’acta.
Es fa constar que compareixen els representants de les entitats mercantils següents:
Arcadi Pla SAU
Artífex Infraestructuras SLU
Es procedeix a entrar a l’eina “Sobre digital 2.0” i s’identifica l’expedient de licitació i el
procediment de contractació. Els custodis apliquen les corresponents credencials i es
procedeix a l’obertura del SOBRE DIGITAL presentat per les empreses.
La Secretaria ressenya quin és el contingut que ha de contenir el sobre nº 2 amb els
Annexos següents:
Annex 2: proposta econòmica
Annex 3: proposta de millores
Es procedeix a obrir el SOBRE DIGITAL d’acord amb la data de presentació a l’eina del
SOBRE DIGITAL.
Seguidament, es procedeix a l’obertura de les propostes d’acord amb l’ordre següent:
1.- ARCADI PLA SAU
2.- ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS SLU
Examinades les ofertes presentades per optar al contracte d’obra “equipaments
culturals del sector El Perelló i Can Pere Màrtir tercera fase: biblioteca-sala
polivalent de Vilablareix”, es fa la valoració de les pliques presentades, segons els
criteris que estableix la clàusula 12ª 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:
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Criteris d’adjudicació
1.Valoració oferta econòmica
2.Altres criteris avaluables de forma
automàtica. Millores

Puntuació
70 punts
30 punts

1. Criteris valorables de forma automàtica mitjançant Fòrmula (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 X Màxima puntuació
Puntuació= ___________________________________
Oferta licitador
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.
2.

Altres criteris avaluables de forma automàtica (sobre 2) fins a 30 punts.
Millores en l’execució de l’obra que no suposin un cost addicional 0 – 30
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 i per l’ordre que es detallen.
El licitador haurà d’adjuntar a la seva oferta una descripció de les millores que ofereix,
que es troben degudament valorades en el projecte Annex projecte equipament i
mobiliari.
OFERTA DE MILLORES EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA fins a un màxim de 30 punts
S’estableixen el llistat de millores que podran ser objecte de proposta i s’indica l’ordre pel
que es poden escollir. No essent possible escollir la millora establerta en segona posició
sinó s’ha escollit la primera.
El contracte s’adjudicarà a l’empresa que obtingui la puntuació més alta.
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CONTRACTE OBRA EQUIPAMENTS CULTURALS TERCERA FASE BIBLIOTECA-SALA POLIVALENT

OFERTA ECONÒMICA

2.920.000 + iva

PUNTUACIÓ

MILLORA 1

MILLORA 2

MILLORA 3

ECONÒMICA

EQUIPAMENT I
MOBILIARI
BIBLIOTECA

EQUIPAMENT
AULA I CUINA

EQUIPAMENT SALA
POLIVALENT

(Màxim 70 punts)

5,34 punts

3,70 punts

20,96 punts

PUNTUACIÓ
TOTAL

ARCADI PLA SAU

2.920.000,00

69,86

0,00

0,00

0,00

69,86

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS

2.914.360,00

70,00

5,34

0,00

0,00

75,34

OFERTA MÉS BAIXA
MITJANA OFERTES PRESENTADES

2.914.360,00
2.917.180,00

A continuació, la Secretària 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.
Malgrat hi ha incidències per poder escoltar els assistents, via xat no se'n formula cap.
A continuació es detallen les empremtes digitals proporcionades tant pel sobre 2.0 com
les calculades al moment d’avaluar les ofertes amb l’objectiu de poder garantir la
traçabilitat dels arxius.
En aquest punt, per a determinar si alguna de les ofertes es considera anormalment
baixa, segons la clàusula 34 del PCAP, es procedeix a utilitzar l’eina de càlcul per
determinar l’anormalitat de les ofertes presentades d’acord amb la normativa actual en
matèria de contractació pública, amb el següent resultat: Un cop comprovat que cap
oferta es troba en presumpció d’anormalitat.
En conclusió l’oferta amb màxima puntuació de la present licitació és la de l’entitat
mercantil ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS SLU, per un import de 2.914.360,00€
(exclòs
IVA) més les propostes de millores referents a l’arpartat A.1
Equipament i mobiliari biblioteca que es valoren en 78.588,00€ (exclòs d’iva)
descrits en l’Annex de millores del projecte
I s’adopten els següents Acords:
Primer.- Proposar a la Corporació l'adjudicació del contracte d’obra “Equipaments
culturals del sector El Perelló i Can Pere Màrtir tercera fase: biblioteca-sala
polivalent de Vilablareix”, a l'entitat mercantil ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS SLU,
per un import de 2.914.360,00€ (exclòs IVA) més les propostes de millores
referents a l’arpartat A.1 Equipament i mobiliari biblioteca que es valoren en
78.588,00€ (exclòs d’iva) descrits en l’Annex de millores del projecte, atès que ha
efectuat l’oferta més avantatjosa atenent als criteris valoratius que consten en el plec de
clàusules administratives particulars.
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Així doncs es procedeix a puntuar les ofertes dels licitadors i es comprova i pondera
automaticament segons els criteris d’adjudicació establerts a la clàusula 12ª del PCAP,
amb el resultat següent:
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D’acord amb la clàusula 14.2 del PCAP, la Mesa de contractació requerirà a l’empresa
classificada en primer lloc per a què, dins del termini de 7 dies hàbils a comptar des de
l’enviament del requeriment, presenti la documentació que acrediti:
-la documentació justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, tant del
licitador com d’aquelles empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a
complementar la seva solvència.
a.

En relació amb l’Impost d’activitats econòmiques i d’acord amb el disposat
en l’article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a l’I.A.E. i
últim rebut de l'impost, acompanyat d’una declaració responsable de no
haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost, en el cas de subjectes
passius de l’impost obligats a pagar-lo; o bé declaració responsable
especificant el supòsit legal d’exempció i el document de declaració d’inici
d’activitat en el cens d’obligats tributaris, en el cas de persones físiques o
jurídiques que es trobin en algun supòsit d’exempció recollit en el Text
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

b.

En relació amb els certificats que s’indiquen a continuació, la presentació
d’oferta a la present licitació implica l’autorització a la Mesa de Contractació
i a l’Òrgan de Contractació per tal d’obtenir directament de la Plataforma
d’Integració i Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(PICA) la documentació justificativa d’estar al corrent del compliment de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social:
-

Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, acreditant que
l'empresa es troba al corrent d'obligacions tributàries i la inexistència
de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat.

-

Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent
en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

-El compromís que el licitador disposarà dels recursos necessaris per a l’execució del
contracte, cas que hagi recorregut a la integració de la seva solvència amb mitjans
externs, en els termes previstos a l’article 75.2 de la LCSP.
-La pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi aquella responsabilitat en
què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte que en fase de redacció de
projecte no podrà ser inferior a 300.000 euros
-Acreditar la constitució de la garantia definitiva, si s’escau.
L’esmentada garantia podrà ser constituïda:
a) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Crèdit, Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca
autoritzats per operar a Espanya.
b) Mitjançant assegurança de caució.
c) En metàl·lic (mitjançant xec bancari o xec conformat a nom de l’ajuntament
de Vilablareix).
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a)El Pla de Seguretat i Salut, i que haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i
Salut designat per l’ajuntament.
b)Còpia de la comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral
competent amb el segell d’entrada estampat per aquesta darrera. La sistemàtica de
control d’execució de l’obra que l’adjudicatari durà a terme durant l’execució d’aquesta, i
que haurà de contenir, com a mínim, les activitats de control recollides al projecte
executiu o la memòria valorada objecte de licitació.
c)El Pla de
l’ajuntament.

Treballs, i que haurà de ser aprovat pel Director d'Execució designat per

S'adjunta a l'expedient les proposicions presentades.
Acte seguit, s’aixeca la sessió de la que el Secretari estén aquesta Acta que és aprovada i
signada per tots els membres de la Mesa.
La data i hora de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els
efectes que corresponguin és la que consta en el present document.

Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte d’obra “Equipaments
culturals del sector El Perelló i Can Pere Màrtir tercera fase: biblioteca-sala polivalent
de Vilablareix”, a l'entitat mercantil de ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS SLU, per un
import de 2.914.360,00€ (exclòs IVA) més les propostes de millores referents a
l’arpartat A.1 Equipament i mobiliari biblioteca que es valoren en 78.588,00€ (exclòs
d’iva) descrits en l’Annex de millores del projecte, 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 l’aplicació pressupostària 334.62201 del
Pressupost General de la Corporació municipal.
Tercer.- D’acord amb el que disposa la clàusula 18 del PCAP el contractista
adjudicatari haurà de constituir prèviament a la signatura del contracte, la garantia
definitiva (una garantia del 5 per cent de l’import de l’adjudicació del contracte, que serà
el del preu de licitació més el de les millores proposades pel licitador adjudicatari, sense
incloure l’Impost sobre el Valor Afegit) xifrada en 149.647,40€ (cent quaranta-nou mil

sis-cents quaranta-set euros amb quaranta cèntims). L’esmentada garantia podrà
ser constituïda:
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-Previ a l’inici de les obres:
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d) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi,
Cooperatives de Crèdit, Establiments Financers de Crèdit i Societats de
garantia Recíproca autoritzats per operar a Espanya.
e) Mitjançant assegurança de caució.
f) En metàl·lic (mitjançant xec bancari o xec conformat a nom de l’ajuntament
de Vilablareix).
Quart.- Transcorregut el termini de quinze dies hàbils des que es remeti la notificació
de l’adjudicació als licitadors sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria
de contractació, es procedirà a formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Cinquè.- Que es publiqui l'adjudicació en el perfil del contractant, de conformitat amb
l’article 151 de la LCSP i es procedeixi a inscriure les dades d’adjudicació del
contracte, un cop formalitzat en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya.
Sisè.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la formalització del corresponent contracte
administratiu.
“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la recepció de la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de
quinze dies hàbils a comptar des del dia hàbil següent al de la remissió de la seva
notificació. La data de remissió és la que consta en el registre de sortida.”

I perquè així consti, expedeixo la present certificació.
La Secretària.
Signat electrònicament.
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