Ajuntament dels Garidells
Av. Catalunya, 2
CP 43153
Tel. 977 62 52 30
ajuntament@elsgaridells.cat

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL
DIA 12 DE DESEMBRE DE 2019
ASSISTENTS
ALCALDE:
Marc Bigordà Prió
REGIDORS:
Francisco Dols Nasarre
Isabel Souto Cayón
Roger Dueso Canals

REGIDORS QUE
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

Als Garidells, essent les vint hores del dia
dotze de desembre de dos mil dinou, es
reuneixen a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament el Ple de la Corporació sota
la presidència de l'Alcalde Marc Bigordà
Prió, i els regidors anotats al marge, i
assistits del Secretari Interventor de la
Corporació, als efectes de dur a terme
sessió pública extraordinària en primera
convocatòria segons l’ordre del dia
previst.

Jordi Gállego Paz

SECRETARI
INTERVENTOR:
Francesc Pros i Francesch
ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.
3.- Aprovació si escau de l’Adjudicació de l’obra “Accés al Nucli dels
Garidells a través del Camí de l’entorn del Castell”
4.- Aprovació si escau de l’Adjudicació de l’obra “Consolidació d’Urgència
del Castell dels Garidells”
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1.- Aprovació, si escau, de l’Acta anterior.
Havent-se distribuït fotocòpia de l’acta redactada pel secretari de la sessió
celebrada el dia 31 d’octubre de 2019, el President pregunta als presents si
volen fer alguna objecció i no formulant-se’n cap es sotmet a votació per la
seva aprovació.
L’acta anterior es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Num.
DECRET

DATA

42/2019 17/11/2019
43/2019 22/11/2019

Num.
EXPEDIENT

TÍTOL
SOL·LICITUD PROJECTES PUOSC
SUPLAMENT DE CRÈDIT

3.- Aprovació si escau de l’Adjudicació de l’obra “Accés al Nucli dels
Garidells a través del Camí de l’entorn del Castell”
PROPOSTA
«ADJUDICACIÓ DE LES OBRES “PROJECTE D’ACCÉS AL NUCLI DELS
GARIDELLS A TRAVÉS DEL CAMÍ DE L’ENTORN DEL CASTELL
A la vista de l’expedient de contractació de l’obra “Projecte d’Accés al Nucli
dels Garidells a través del Camí de l’entorn del Castell” en el que consten
els següent tràmits:
Documents:
Proposta de contractació
Informe de Secretària
Informe d’Intervenció
Resolució de l’òrgan de contractació
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Informe previ d’Intervenció
Resolució de l’òrgan de contractació
Anunci de licitació
Acta de la mesa de contractació
Informe de fiscalització prèvia
Vista l’acta de la mesa de contractació que literalment diu:
« ACTA D'OBERTURA DE PLIQUES DEL CONCURS PER
L’ADJUDICACIO DEL PROJECTE D’ACCÉS AL NUCLI DELS GARIDELLS
A TRAVÉS DEL CAMÍ DE L’ENTORN DEL CASTELL
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Reunits a la Sala de Plens de l’Ajuntament dels Garidells, el dia vint i vuit
de novembre de dos mil dinou, a les dinou hores, es constitueix la Mesa de
Contractació per a l’adjudicació del Projecte d’Accés al Nucli dels Garidells
a través del Camí de l’entorn del Castell, formada pel Sr. Marc Bigordà
Prió, que actua com a president, el Sr. Francesc Pros Francesch, com a
vocal (interventor de la Corporació), el Sr. Rubén Heras Tuset, actua com a
vocal, i per últim la Sra. Estela Leal Cánovas, que actua com a secretària
de la Mesa.
No assisteix a l’acte cap representant de les empreses.
S'obre la primera i llegeix en veu alta la proposició que conté i procedeix de
la mateixa manera pel que fa a les altres, seguint l'ordre de numeració que
els hagi correspost.
Les ofertes admeses són les que es detallen a continuació:
Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent:
- Preu : Es valorarà en 70 punt sobre 100 punt, considerant-se com a
oferta mes avantatjosa la mes baixa i la resta es reduiran en valor absolut
baixant la puntuació en franges de 5 en 5 punts des de l’oferta mes
avantatjosa (70 punts) a la menys avantatjosa.
- Professional Arqueòleg: Les empreses que incorporin a l’equip de
treball un professional arqueòleg obtindran un punt per cada acreditació
que pugui fer l’arqueòleg d’haver participat en equips de treball
pluridisciplinaris en aquesta matèria. El màxim de punts que es podran
obtenir serà de 20 punts. Les participacions en aquets equips hauran
d’estar degudament acreditat (informe/certificat acreditatiu).
- Incentivar la inserció laboral de persones amb discapacitat. Les
empreses que superin els requisits mínims que indica l’article 42 de la llei
general de les persones amb discapacitat sumaran 10 punts sobre 100.

I això fa que el resultat de les diverses puntuacions és: Les ofertes
admeses són les que es detallen a continuació:
Oferta 1: JPCP EL FORNÀS, SL
Oferta 2: OBRES FEBIAL, SL
Oferta 3: NIXIN CONS, SL
Les Ofertes 2 i 3 no acrediten documentalment l’aportació de cap
professional arqueòleg ni la incentivació de la inserció laboral de persones
amb discapacitat.
I això fa que el resultat de les diverses puntuacions és:
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Puntuació
Econòmica
Oferta 1
Oferta 2
Oferta 3

70
65
60

Puntuació
Puntuació Inserció
Total
Arqueològica Social
20
0
0

10
0
0

100
65
60

Queden units a l'expedient les proposicions presentades.
A la vista de l’exposat, es proposa per a l’adjudicació del Projecte d’Accés
al Nucli dels Garidells a través del Camí de l’entorn del Castell a l’empresa
JPCP EL FORNÀS, SL.
Es redacta l'acta i es llegida en veu alta per la secretària el qual hi
addiciona les següents observacions:
- Cap»
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
Després de la comprovació en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades, es requereix al licitador proposat com a adjudicatari perquè
constitueixin la garantia definitiva, així com perquè aportació el compromís
al qual es refereix l'article 75.2 de la Llei de Contractes i la documentació
justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a
l'article 76.2; i tot això en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de
l'enviament de la comunicació.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria i
de conformitat amb lo establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Es proposa
Primer: Adjudicar el contracte d’obres del Projecte d’Accés al Nucli dels
Garidells a través del Camí de l’entorn del Castell en les condicions que
figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques a l’empresa: JPCP
EL FORNÀS, SL pel preu cert IVA inclòs 73.312,50 euros.
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Segon: Disposar la despesa corresponent de conformitat amb l’Informe
d’Intervenció
Tercer: Publicar anunci d’adjudicació en el perfil del contractant en el
termini de 15 dies.
Quart: Designar com a responsable del contracte a l’arquitecte director de
l’obra al Sr. Rubén Heras Tuset de l’empresa SOFFITTO ARQ UITECTURA
SLP.
Cinquè: Notificar
adjudicataris.

l’adjudicació

als

licitadors

que

no

han

resultat

Sisè: Notificar a l’empresa JPCP EL FORNÀS, SL amb NIF B43730720,
l’adjudicatari del contracte, la present resolució per tal que en els propers
quinze dies es pugui signar el contracte.
Setè: Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil del
contractant en el termini no superior a quinze dies després de la perfecció
del contracte i amb el contingut contemplat en l’annex III de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Vuitè: Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import
d’adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l’Impost
sobre el Valor Afegit.
La proposta es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.

4.- Aprovació si escau de l’Adjudicació de l’obra “Consolidació
d’Urgència del Castell dels Garidells”
PROPOSTA
«APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE
CONSOLIDACIÓ D’URGÈNCIA DEL CASTELL DELS GARIDELLS
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A la vista de l’expedient de contractació de l’obra de Consolidació
d’Urgència del Castell dels Garidells en el que consten els següent tràmits:
Documents:
Proposta de contractació
Informe de Secretària
Informe d’Intervenció
Resolució de l’òrgan de contractació
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Informe previ d’Intervenció
Resolució de l’òrgan de contractació
Anunci de licitació
Acta de la mesa de contractació
Informe de fiscalització prèvia
Vista l’acta de la mesa de contractació que literalment diu:

«ACTA
D'OBERTURA
DE
PLIQUES
DEL
CONCURS
PER
L’ADJUDICACIO DEL PROJECTE CONSOLIDACIÓ D’URGÈNCIA DEL
CASTELL DELS GARIDELLS
Reunits a la Sala de Plens de l’Ajuntament dels Garidells, el dia vint i vuit
de novembre de dos mil dinou, a les dinou hores, es constitueix la Mesa de
Contractació per a l’adjudicació del Projecte de Consolidació d’Urgència del
Castell dels Garidells, formada pel Sr. Marc Bigordà Prió, que actua com a
president, el Sr. Francesc Pros Francesch, com a vocal (interventor de la
Corporació), el Sr. Rubén Heras Tuset, actua com a vocal, i per últim la
Sra. Estela Leal Cánovas, que actua com a secretària de la Mesa.
No assisteix a l’acte cap representant de les empreses.
S'obre la primera i llegeix en veu alta la proposició que conté i procedeix de
la mateixa manera pel que fa a les altres, seguint l'ordre de numeració que
els hagi correspost.
Les ofertes admeses són les que es detallen a continuació:
Oferta 1: JPCP EL FORNÀS, SL
Oferta 2: FULGENCIO VILLAR, SL
Oferta 3: RÈCOP RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, SL
Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent:
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- Preu : Es valorarà en 70 punt sobre 100 punt, considerant-se com a oferta
mes avantatjosa la mes baixa i la resta es reduiran en valor de 5 punts de
forma successiva per cada una de les ofertes en ordre ascendent.
El preu que es valorarà és el de la suma dels dos lots.
Formula:
Oferta més baixa
Segona oferta més baixa
Tercera oferta més baixa

N=70
N – 1= 65
N – 2=60
N - ...
N–n=0

- Classificació: Les empreses que concorrin a la licitació i puguin acreditar
la classificació d’empresa del Grup K, subgrup, 7 Categoria 2, se’ls
atorgaran 15 punts.
- Professional Arqueòleg: Les empreses que incorporin al equip de treball
un professional arqueòleg obtindran un punt per la acreditació que pugui
fer l’arqueòleg d’haver participat en equips de treball pluridisciplinaris en
aquesta matèria. El màxim de punts que es podran obtenir serà de 15. Les
participacions en aquets equips hauran d’estar degudament acreditat
(informe/certificat acreditatiu)
La Oferta 1 no acredita la classificació.
La Oferta 2 tot i que proposa la incorporació d’un arqueòleg, no acredita
documentalment que l’arqueòleg que enuncia hagi participat en equips de
treball del ram.
I això fa que el resultat de les diverses puntuacions és:
Puntuació
Econòmica

Puntuació
Arqueològica

Classificació Total

Oferta 1
60
15
Oferta 2
70
0
Oferta 3
65
15
Queden units a l'expedient les proposicions presentades.

0
15
15

75
85
95

A la vista de l’exposat, es proposa per a l’adjudicació de Consolidació
d’Urgència del Castell dels Garidells a l’empresa RÈCOP
RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, SL.
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Es redacta l'acta i es llegida en veu alta per la secretària el qual hi
addiciona les següents observacions:
- Cap»
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
Després de la comprovació en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades, es requereix al licitador proposat com a adjudicatari perquè
constitueixin la garantia definitiva, així com perquè aportació el compromís
al qual es refereix l'article 75.2 de la Llei de Contractes i la documentació
justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a
l'article 76.2; i tot això en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de
l'enviament de la comunicació.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria i
de conformitat amb lo establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Es proposa
Primer: Adjudicar el contracte d’obres de Consolidació d’Urgència del
Castell dels Garidells en les condicions que figuren en la seva oferta i les
que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques a l’empresa: RÈCOP RESTAURACIONS
ARQUITECTÒNIQUES, SL. Pel preu cert IVA inclòs de 117.479,99 euros,
distribuïts en Lot 1 89.089,17 euros i Lot 28.390,82 euros.
Segon: Disposar la despesa corresponent de conformitat amb l’Informe
d’Intervenció.
Tercer: Publicar anunci d’adjudicació en el perfil del contractant en el
termini de 15 dies.
Quart: Designar com a responsable del contracte a l’arquitecte director de
l’obra al Sr. Rubén Heras Tuset de l’empresa SOFFITTO ARQUITECTURA
SLP
Cinquè: Notificar l’adjudicació als licitadors que no han resultat
adjudicataris.
Sisè:
Notificar
a
ARQUITECTÒNIQUES,

l’empresa
RÈCOPRESTAURACIONS
SL amb NIF B43467968 l’adjudicatari del
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contracte, la present resolució per tal que en els propers quinze dies es
pugui signar el contracte.
Setè: Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil del
contractant en el termini no superior a quinze dies després de la perfecció
del contracte i amb el contingut contemplat en l’annex III de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Vuitè: Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import
d’adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l’Impost
sobre el Valor Afegit.»
La proposta es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió a les
vint hores i quinze minuts, de tot el qual s'estén la present acta que signa
l'Alcalde, amb mi que CERTIFICO.

Alcalde-President

Secretari-Interventor
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Marc Bigordà Prió - Alcalde
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