ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 04/2018
NÚM.: 04/2018
DATA SESSIÓ: 17 DE MAIG DE 2018
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 017.
HORA: 19.00 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Àlex Montanyà i Rifà
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sra. Alba Molas i Rifà
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias
Sr. Joan Pons i Puntí
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer
Sra. Montse Triola Comas
Sr. Santi Corominas Ruaix
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sr. Ignasi Garolera i Coromina
Sr. Ferran Martínez i Casellas
Sr. Àlex Bansell Hornowski
SECRETARI-INTERVENTOR:
Sr. Lluís Xandri i Molas
L’Alcalde dona la benvinguda al públic i als electes assistents i dóna peu a l’obertura de la
sessió, emplaçant al Secretari per tal que procedeixi a la lectura de la primera proposta
d’acord de conformitat amb l’ordre del dia.
1.- A.P. 017/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU D’OBRA A L’OFERTA MÉS AVANTATJOSA DE LA LICITACIÓ, PER
PROCEDIMENT OBERT, DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA AMB MÉS D’UN CRITERI
D’ADJUDICACIÓ, DE L’OBRA CIVIL CONTINGUDA EN EL PROJECTE EXECUTIU PER
A LA REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL DE L’ESQUIROL.
Vist l’expedient de licitació per a la contractació de l’OBRA CIVIL CONTINGUDA EN EL
PROJECTE EXECUTIU PER A LA REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL DE L’ESQUIROL,
de tramitació ordinària i procediment obert i amb pluralitat de criteris d’adjudicació.
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Atès que durant el termini obert a l’efecte es presentaren 5 proposicions, una de les quals
fou rebutjada, en no acreditar els criteris de classificació establerts en el Plec de clàusules
administratives particulars.
Les 4 propostes admeses foren les següents:
NÚM. DE PLICA
1
2
3
4

LICITADOR
EXCAVACIONS VILÀ VILA SA
UTE LAMPISTERIA SALVADOR SL – TECNOLOGIA DE FIRMES SA
UTE VORACYS – PYF
NESRA ENGINYERIA I INSTAL·LACIONS SL

Vistes les valoracions realitzades per la Mesa de Contractació, integrades en les actes
corresponents, que s’assumeixen com a motivació del present acord, de conformitat amb
les quals s’han atorgat les puntuacions que s’indiquen, i ordenades per ordre de prelació,
segons segueix:
NÚM.
D’ORDRE
1
2
3
4

NÚM.
DE
PLICA
3
2
1
4

PUNTUACIÓ
TOTAL

LICITADOR
UTE VORACYS – PYF
UTE LAMPISTERIA SALVADOR SL – TECNOLOGIA DE FIRMES SA
EXCAVACIONS VILÀ VILA SA
NESRA ENGINYERIA I INSTAL·LACIONS SL

23,79
19,50
18,24
8,73

A la vista de la valoració realitzada per la Mesa de Contractació, es considerà que l’oferta
econòmicament més avantatjosa és la presentada per UTE VORACYS – PYF.
Vista la proposta de la Mesa de contractació, de data 3 d’abril de 2018, que s’assumeix
íntegrament com a motivació d’aquest acord.
Atès que per acord del Ple d’aquest Ajuntament, núm. 11/2018, adoptat en la sessió
celebrada el dia 9 d’abril de 2018, es va requerir al licitador amb l’oferta econòmicament
més avantatjosa per tal que en el termini de 10 dies hàbils presentés la garantia definitiva i
la documentació corresponent, d’acord amb el punt segon de la part dispositiva del referit
acord.
Atès que dins del termini conferit, el licitador amb l’oferta econòmicament més avantatjosa
ha constituït la garantia definitiva i ha presentat els documents justificatius exigits.
Vist el que preveu el Plec de Clàusules Administratives Particulars d’aquesta contractació,
els Plecs de Clàusules Administratives Generals aprovats per la corporació, l’article 151 del
Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, i demés normativa concordant.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Declarar vàlid el procediment licitador obert i amb pluralitat de criteris
d’adjudicació, convocat per a contractar l’OBRA CIVIL CONTINGUDA EN EL PROJECTE
EXECUTIU PER A LA REFORMA DEL CAMP DE FUBOL DE L’ESQUIROL, i d’acord amb
les ofertes presentades adjudicar el contracte a l’empresa UTE VORACYS - PYF, pel preu
de CINC-CENTS NORANTA-SET MIL VINT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
(597.020,62 Eur), més el 21% d’IVA, CENT VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS SETANTAQUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (125.374,33 Eur), import total SETCENTS VINT-I-DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTACINC CÈNTIMS (722.394,95 Eur), amb subjecció a la normativa vigent en matèria de
contractes del sector públic, al plec de clàusules administratives generals de la corporació,
al plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques
particulars i a l’oferta per ella presentada, la qual ha estat determinant per a la seva
adjudicació.
Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1.342.61900 del
pressupost municipal.
Tercer.- Donar publicat a aquesta adjudicació mitjançant la inserció dels corresponents
anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis de la corporació i
al web municipal, publicant-lo al perfil del contractant de la corporació, i donar-ne compte a
la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
Quart.- Notificar el present acord als licitadors, expressant en tot cas els recursos que
contra ell corresponguin.
Cinquè.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde
President de la corporació, per tal que formalitzi –en nom d’aquesta- el contracte
administratiu d’adjudicació, així com qualsevol altre document que sigui necessari en
relació a aquest acord.
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde informa que pel que fa a la licitació del
subministrament i instal·lació de la gespa artificial, s’ha sol·licitat un informe a la Diputació
de Barcelona.
Es discuteixen els terminis pel que fa a l’execució, tenint en compte quan comença la
temporada de futbol. Es posa èmfasi a la bona predisposició mostrada fins ara per
l’empresa adjudicatària.
Sense que es produeixin intervencions, la proposta és sotmesa a consideració dels
membres del plenari, resultant aprovada per unanimitat dels presents.
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.20
hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.
El Secretari

Vist i plau
L’Alcalde

Lluís Xandri i Molas

Àlex Montanyà i Rifà
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