Expedient: CTR 30/2021 CONTRACTE MIXT, PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
EXECUTIU I POSTERIOR EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA NOVA ESCOLA
MADRENC
Assumpte: CERTIFICAT ACORD PLE 17/06/2021

Mònica Iborra i Giró, Secretària Interventora de l’Ajuntament de Vilablareix, comarca del
Gironès,

Aprovar la proposta d’adjudicació del contracte mixt per la redacció del projecte
bàsic, el projecte executiu i la posterior execució de les obres de la nova escola
Madrenc, mitjançant procediment obert.
Mitjançant acord del Ple de la corporació de data 25 de març de 2021, es va aprovar
l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars per la licitació del contracte
mixt per la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior execució de les
obres de la nova escola Madrenc, mitjançant procediment obert, que va ser anunciada
en el Perfil del contractant de l’ajuntament.
La Mesa de Contractació en sessió celebrada el dia 7 de maig de 2021 va procedir a la
valoració de la documentació administrativa. En data 31 de maig de 2021 la Mesa de
contractació va prendre en consideració la proposta del comitè d’experts de data 21 de
maig de 2021 sobre la puntuació de les propostes tècniques, amb valoració subjecta a
judici de valor. En data 3 de juny de 2021 la Mesa de contractació va procedir a
l’obertura dels lemes de les propostes tècniques del sobre nº 2 i posteriorment en data 4
de juny de 2021 va procedir a la valoració de la documentació del sobre nº 3 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 Arcadi Pla SAU, 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 3 (PROPOSTA
QUANTIFICABLE AMB CRITERIS OBJECTIUS):
CONTRACTE MIXT PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE EXECUTIU, I I LA
POSTERIOR EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA NOVA ESCOLA MADRENC.
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CERTIFICO: Que el Ple de la corporació, en sessió extraordinària de data 17 de juny de
2021, va prendre entre d’altres i per unanimitat el següent acord:

Essent les 14:00 hores del dia 4 de juny de 2021, 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/998c928311-2115353

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 3 amb els Annexos
següents:
Annex
Annex
Annex
Annex

2:
4:
5:
6:

.proposta econòmica
compromís sobre l’increment del període de garantia de les obres
compromís sobre disminució del termini d’execució de les obres
compromís sobre el nivell de subcontractació

Es procedeix a obrir el SOBRE DIGITAL d’acord amb la classificació de les propostes
presentades per orde decreixent i d’acord amb la puntuació obtinguda en l’Acta de la Mesa de
contractació del sobre nº 2 de data 31 de maig de 2021.
Seguidament, es procedeix a l’obertura de les propostes d’acord amb l’ordre següent:
LEMA
L’era
Atri verd
Paideia
Ginkaku-ji
Impluvium
Fem rotllana

LICITADOR
Vias y construcciones SA
Arcadi Pla SAU
Cots i Claret SL
Constructora d’Aro SA
Voracys sl
Vesta rehabilitacion sl

S’adjunta les ofertes i es comprova i pondera automaticament segons els criteris
d’adjudicació establerts a la clàusula 10ª i Annex 9A del PCAP i el resultat és el següent:
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El President dona per oberta la sessió i la secretària convida als assistents a fer constar la
seva assitència a l’acta.
Es fa constar que compareixen els representants de les entitats mercantils següents:
Constructora d’Aro SA
Arcadi Pla SAU
Vesta Rehabilitacion SL
Vias y construcciones SA

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

NIVELLS

PERÍODE GARANTIA

DISMINUCIÓ

SUBCONTRACTACIÓ

AMPLIACIÓ

PERÍODE EXECUCIÓ

PUNTUACIÓ

10 PUNT MÀXIM

10 PUNT MÀXIM

20 PUNTS MÀXIM

TOTAL
CRITERIS

PREU

Puntuació
oferta
econòmica

1 Nivell =
10p

2 Nivells =
5p

4.848.463,29 +iva

Puntuació

2 anys ad =
10p

Puntuació

subcontrac

1 any ad = 5p

Amp.Garant

Reduc.4m=20p

Puntuació

Reduc.3m=15p
Reduc.2m=10p

Reducció
Execució

Reduc.1m= 5p

Obra

OBJECTIUS

ATRI VERD (ARCADI PLA)

4.167.808,43

60,00000

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

100,00

IMPLUVIUM (VORACYS,S.L)

4.397.556,20

56,86533

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

96,87

PAIDEIA (COTS I CLARET, SL)

4.439.500,00

56,32808

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

96,33

FEM ROTLLANA (VESTA REHABILITACION, SL)

4.592.313,28

54,45371

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

94,45

L'ERA (VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA)

4.639.979,37

53,89431

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

93,89

GINKAKU-JI (CONSTRUCTORA D'ARO, SA)

4.696.696,69

53,24349

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

93,24
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OFERTA ECONÒMICA

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.
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:
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A
8476e16d6b192cd862b6b4c1acf07190d341de9e78a4829846206937e081e1a6

COTS I CLARET, S.L
3a0d941b0a5717b2d11f9d9d5e167ce654e58ce532b061346a8c17fe05ec1e2b
CONSTRUCTORA D'ARO, SA
003b6bb268c9efe5f64a0a466ee584042422f475719fc17ff9be560cd9f95577
VORACYS, SL
9f54aebf7b45608b3118c0e579a431cffe1c07f881577e105cc19e2d3cbcead4
VESTA REHABILITACION
dbacda670c0ca26da4c6759d44cf393091f2239fb1624ec46138222505aeb010
En aquest punt, per a determinar si alguna de les ofertes es considera anormalment baixa,
segons la clàusula 11 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.
La Mesa de contractació procedeix a incorporar les puntuacions obtingudes en l’Acta de la
Mesa objecte de judici de valor a les propostes amb criteris objectius.
D’acord amb la clàusula 10.7 del PCAP, la Mesa de contractació requerirà a l’empresa
classificada en primer lloc per a què, dins del termini de 5 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 i
declaració responsable.
-el compromís que disposarà dels recursos necessaris per a l’execució del contracte,
cas que hagi recorregut a la integració de la seva solvència amb mitjans externs.
-acreditació dels mitjans personals compromesos pel licitador d’acord amb la clàusula
8.1.2 del PCAP.
-acreditació del compliment del conveni sectorial i territorial aplicable en els termes
indicats a la clàusula 8.1.7.
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ARCADI PLA SAU
22b9f1380c1898ed3d61edc7a95200fa1b0aab42a280a31fdcdb2127a2a038bf

60 PUNT MÀXIM

PREU

Puntuació
oferta
econòmica

4.848.463,29
+iva

NIVELLS

PERÍODE GARANTIA

DISMINUCIÓ

SUBCONTRACTACIÓ

AMPLIACIÓ

PERÍODE EXECUCIÓ

PUNTUACIÓ

TOTAL

10 PUNT MÀXIM

10 PUNT MÀXIM

20 PUNTS MÀXIM

TOTAL

CRITERIS

CRITERIS

JUDICI

OBJECTIUS

VALOR

1 Nivell =
10p

2 Nivells =
5p

Puntuació

2 anys
ad = 10p

Puntuació

Reduc.4m=20p Puntuació
Reduc.3m=15p
Reduc.2m=10p

Reducció
Execució
Obra

subcontrac

1 any ad
= 5p

Amp.Garant

Reduc.1m= 5p

TOTA

ATRI VERD (ARCADI PLA)

4.167.808,43

60,00000

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

100,00

38,00000

138,00

L'ERA (VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA)

4.639.979,37

53,89431

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

93,89

44,00000

137,89

PAIDEIA (COTS I CLARET, SL)

4.439.500,00

56,32808

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

96,33

34,00000

130,33

GINKAKU-JI (CONSTRUCTORA D'ARO, SA)

4.696.696,69

53,24349

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

93,24

31,00000

124,24

IMPLUVIUM (VORACYS,S.L)

4.397.556,20

56,86533

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

96,87

27,00000

123,87

FEM ROTLLANA (VESTA REHABILITACION, SL)

4.592.313,28

54,45371

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

94,45

27,00000

121,45
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OFERTA ECONÒMICA
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CONCLUSIONS:
En conclusió l’oferta amb màxima puntuació de la present licitació és la de l’entitat mercantil
ARCADI PLA SAU, amb 38 punts dels criteris de judici de valor i amb la proposta
següent dels criteris objectius: import de 4.167.808,43€ (exclòs IVA), juntament
amb la proposta de subcontractació (nivell 1), ampliació del termini de garantia de l’obra en 2
anys addicionals i la disminució del termini d’excecució de l’obra en 4 mesos (total 14
mesos).
I s’adopten els següents Acords:

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.

Vist que en data 11 de juny de 2021, es va efectuar requeriment a l’entitat mercantil
Arcadi Pla SAU, (RS980/2021) en el sentit següent:
Vist el contingut de l’Acta de la Mesa de contractació del propassat 4 de juny de 2021,
s’efectua requeriment prèvi a la seva proposta d’adjudicació pel Ple de la corporació
municipal, per tal que en el termini de 5 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell
en que s’hagués rebut el present requeriment, s’aporti:
I) Adscripció de tècnics dins l’equip de redacció i execució del projecte:
a) Per la fase de redacció del projecte bàsic i executiu:
-autors del projecte: titulació i experiència mínima.
-resta de tècnics que d’adscriuen al projecte i experiència mínima.
b) per la fase d’execució d’obra:
tècnics que s’adscriuen a l’execució de l’obra i experiència mínima.
II) Acreditar el compliment del contingut de la clausula 10.7 del PCAP:
(i) la documentació justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord
amb els termes requerits en la clàusula 7 del Plec de Clàusules, tant del licitador com
d’aquelles empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la
seva solvència.
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Primer.- Proposar a la Corporació l'adjudicació del contracte Mixt per la redacció del projecte
bàsic, el projecte executiu, i la posterior execució de les obres de la nova ESCOLA MADRENC
de Vilablareix, a l'entitat mercantil ARCADI PLA SAU, per un import de 4.167.808,43€
(exclòs IVA), juntament amb la proposta de subcontractació (nivell 1), ampliació del
termini de garantia de l’obra en 2 anys addicionals i la disminució del termini d’excecució de
l’obra en 4 mesos (total 14 mesos), atès que ha efectuat l’oferta més avantatjosa atenent als
criteris valoratius que consten en el plec de clàusules administratives particulars.

Respecte els documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les
persones signants de les ofertes (i) el poder per comparèixer o signar proposicions en
nom d’un altre ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser
còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial
corresponent i (ii) la fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport del
representant haurà d’estar legitimada notarialment o compulsada.
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.

(ii) 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.
(iii)Acreditació dels mitjans personals compromesos pel licitador, d’acord amb la clàusula
8.1.2 del Plec, que s’assignaran a l’obra complimentant els models de designació
corresponents per a cada tècnic.
Aquestes designacions es realitzaran en els termes següents:
a)

Designació del tècnic proposat amb nom i cognoms, NIF, titulació amb
l’acreditació de la corresponent col·legiació quan aquesta sigui obligatòria per a
l’exercici de la seva professió, any d’obtenció de la mateixa i l’empresa a la que
pertany, concretant també el tipus de contracte que el lliga (indefinit, temporal,
temps complet, dedicació parcial o altre).

b) Acreditació, d’acord amb els requisits i mitjans previstos en la clàusula
8.1.2, de l’experiència mínima d’actuació en un projecte/ obra “Obra
similar” a la de l’objecte de la licitació.
La manca d’acreditació o l’acreditació de l’experiència inferior a la declarada pel
licitador suposarà una alteració de la seva oferta valorada i en conseqüència es
considerarà que el licitador ha retirat l’oferta.
(iv) Acreditació del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable
respecte del personal propi del licitador que destinarà a l’execució del contracte i dels
mitjans personals, en els termes indicats en la clàusula 8.1.7 del Plec.
Tanmateix, el licitador aportarà la relació del personal, indicant el seu nom i cognoms,
DNI i numero d’afiliació a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme està
donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant
la presentació dels TC2. Complementàriament, i en el seu cas, declaració responsable
per part de l’empresa en què es declari els llocs de treball que encara no té
contractats que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i alta
de tots quan els hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat
contractada.
III) relació de subcontractistes, d’acord amb la relació que consta en el DEUC, (Part
II-apartat D).
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a.

IV) 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
VI) Previ a l’inici de les obres: (clàusla 47 PCAP):
-La subscripció de les polisses d’assegurança de béns i de responsabilitat civil.
A les pòlisses d’assegurança figuraran com a assegurats addicionals l’ajuntament de
Vilablareix. Les assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepció de l’obra i durant el
termini de garantia fins a l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del període de garantia.
Per tal d’acreditar davant l’ajuntament la contractació de les assegurances requerides,
l’adjudicatari aportarà les pòlisses corresponents acompanyades per uns certificats
(exemplars originals o còpies compulsades o legitimades), emesos per la companyia
asseguradora o pel corredor que les hagi intermediat

-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.
-El Pla de
l’ajuntament.

Treballs,

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

Vist el contingut de la documentació aportada acreditativa del compliment de les
exigències que consten en el PCAP (RE1277 i 1288) per a procedir a la seva
adjudicació:
A proposta de la Presidència i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte mixt per la redacció del
projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior execució de les obres de la nova
escola Madrenc, mitjançant procediment obert a l'entitat mercantil ARCADI PLA
SAU, amb NIF A17022344, per un import de 4.167.808,43€ (exclòs IVA), juntament
amb la proposta de subcontractació (nivell 1), ampliació del termini de garantia de l’obra
en 2 anys addicionals i la disminució del termini d’excecució de l’obra en 4 mesos (total
14 mesos), 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 321.62202 consignada al pressupost
general de l’ajuntament de Vilablareix i es farà la reserva en l’exercici corresponent.
Tercer.- D’acord amb el que disposa la clàusula 10.11 del PCAP el contractista
adjudicatari haurà de constituir prèviament a la signatura del contracte, la garantia
definitiva requerida en l’Apartat 7 del quadre de característiques, xifrada en 208.390,42€
(dos-cents vuit mil tres-cents noranta euros amb quaranta-dos cèntims). L’esmentada
garantia podrà ser constituïda:
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-El Pla de Seguretat i Salut, i que haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut
designat per l’ajuntament.

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 (en efectiu, o bé mitjançant xec bancari o xec conformat a nom de
l’ajutnament 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.

Sisè.- Facultar al Sr. Alcalde 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
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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.

