Ajuntament de Susqueda
la Selva

Ple extraordinari 24 de març de 2016

PLE EXTRAORDINARI
24 de març de 2016

A les 2/4 de 7 de la tarda del dijous 24 de març de 2016, es constitueix en
sessió extraordinària el Ple de l’Ajuntament de Susqueda, a la Sala d’actes de
la Casa de la Vila a Sant Martí Sacalm, prèviament convocats per avui a la
mateixa hora i presidits per:
L’alcalde Sr. Joan Mercader i Arimany, del grup de Junts per Susqueda –
Acord Municipal
els regidors següents:
Sra. Eva Viñolas i Marín
Sr. Àngel Colom Illamola

JPS-AM
JPS-AM

Assistits per mi, el Secretari Interventor: Isidre Llucià i Sabarich, que informo
que procediré a gravar el Ple, sense que ningú manifesti cap objecció.
Oberta la sessió i declarada pública per la presidència a 2/4 de 7 de la tarda, una
vegada comprovada l’existència de quòrum d’assistència necessari es procedeix
a tractar els següents assumptes:

ORDRE DEL DIA

1. Adjudicació del contracte d'obres per a la pavimentació del camí
de Sant Martí Sacalm a la presa de Susqueda. 1: Tram Sant Martí
Sacalm - La Placeta.
2. Addenda al Conveni per a la prestació de serveis socials bàsics i
especialitzats al municipi de Susqueda durant l'any 2016.

1

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES PER A LA
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE SANT MARTÍ SACALM A LA PRESA DE
SUSQUEDA. Fase 1: Tram Sant Martí Sacalm-La Placeta.

Vista la necessitat de procedir al manteniment preventiu i la millora de les
comunicacions entre les diferents concentracions de població o veïnals que
conformen el municipi.
Vist el Projecte tècnic redactat a tal efecte, de conformitat amb les prescripcions
i requeriments dels responsables municipals, pel Sr. Armand Garcia Bartolomé i
la seva deguda tramitació administrativa.
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Ateses les característiques de les obres esmentades es considera com a
procediment més adequat el procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa diversos criteris d'adjudicació.
Vista la existència de crèdit suficient i necessari a la partida 454.609 del
Pressupost municipal per a la realització de les actuacions descrites al Projecte.
Atès que es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable, el
procediment a seguir i l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
Atès que en el Ple extraordinari,de data 8 d’octubre de 2015, es aprovar
l'expedient de contractació, aprovant-se el Plec de clàusules inicialment.
Atès que amb data 1 de desembre de 2015 es van resoldre les al·legacions
presentades a l'aprovació inicial i es va aprovar definitivament l'expedient de
contractació juntament amb els Plecs de Clàusules Administratives, per
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d'adjudicació. Així mateix s'autoritza la despesa que suposa l'adjudicació.
Atès que es va publicar anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, en el DOGC, en el Punt Avui, i en el Perfil de contractant de l'òrgan de
contractació, a fi que els interessats presentessin les seves proposicions.
Atès que durant la licitació es van presentar les tres proposicions que consten en
l'expedient, quedant-ne excloses dues d'elles, tal i com consta a l'expedient,
essent el contingut de l'Informe jurídic el següent:
“Al cas que ens ocupa, sembla lògic, ateses les circumstàncies de la seva
exigència, i el redactat de la resta de documents relatius al sobre 1, que
la Mesa hagi acordat efectuar petició expressa d'aquesta certificació als
licitadors que no l'han aportat clarament en el sobre 1. Però la
documentació aportada per les empreses requerides continua determinant,
en el cas de la mercantil ARICO FOREST, que la mercantil presentada no
disposa dels certificats requerits. Es desconeixen les intencions d'aquesta
mercantil en relació a l'execució del contracte que, en qualssevol cas, no es
troben descrites en cap moment.
En el cas de la mercantil EXCAVACIONS J. PERAFERRER, SL, la manca de
disposició en el moment exigible, també és evident. Així manifesta la
mercantil en esmena el següent: “En cas de resultar adjudicataris
l'empresa aportarà el certificat de conformitat de marca Q de pavimentació
en sòls estabilitzats tipus Sauló Sòlid i Terra Sòlida, actualment en tràmit a
través de l'empresa OCA Instituto de Certificación, SLU.” Manifestació que
expressa clarament que el licitant no disposa, en aquest moment i ja tenint
en compte el temps d'esmena, d'aquest certificat, tal i com exigeix el
Plec de clàusules.
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En conseqüència, la sotasignant considera, al marge de criteris
estrictament tècnics, que les dues empreses requerides per a l'esmena de
la documentació requerida en relació a la seva solvència tècnica,
EXCAVACIONS J. PERAFERRER i ARICO FOREST, no han esmenat la
documentació presentada i no disposen, indubtablement, en el moment de
la licitació del certificat requerit.”
Atès que l'`òrgan de contractació va declarar com a oferta econòmicament més
favorable l' emesa per l'empresa MASSACHS OBRES I PAISATGE, S.L.U, en base
a la proposta d’adjudicació següent:

“Un cop examinada la documentació presentada per l’únic licitador admès
en el present procediment es relaciona en el següent quadre la puntuació
obtinguda pel mateix, atenent a cadascun dels criteris d’adjudicació
avaluables de forma automàtica, així com la puntuació total obtinguda:
Ofertes presentades

Puntuació atorgada per criteri d'adjudicació

1 MASSACHS OBRES I PAISATGE, S.L.U.

Puntuació total

Criteri 1

Criteri 2

Total

25,00

5,00

30,00

Classificació de les ofertes:
La classificació definitiva de les proposicions presentades per les empreses
licitadores, sumant les puntuacions obtingudes en relació als criteris
d’adjudicació que són avaluables de forma automàtica exposades en el
present informe i les puntuacions obtingudes en base als criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor expressades en l’informe
tècnic de data 22 de febrer de 2016, conforme el que disposa
l’article
151.1 del TRLCSP, és la indicada en la següent taula:
Ofertes presentades

Puntuació atorgada per grup de criteris d'adjudicació Puntuació total
Criteris que depenen
d'un judici de valor

1 MASSACHS OBRES I PAISATGE, S.L.U.

32,00

Criteris avaluables
de forma automàtica
30,00

62,00

Atès que s'ha requerit al licitador que va presentar l'oferta econòmicament més
avantatjosa perquè presentés la documentació justificativa del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, així com justificació de la constitució de la
garantia definitiva i, a més, que disposa dels mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l' establert en l'article 151.4 i la Disposició Addicional Segona
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Es proposa als membres del Ple, l'adopció del present acord:

Primer.- Adjudicar a l'empresa MASSACHS OBRES I PAISATGE, S.L.U, el
contracte d'execució d'obra consistent en la pavimentació del camí de Sant
Martí Sacalm a la presa de Susqueda, fase 1: tram Sant Martí Sacalm – la
Placeta, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris d'adjudicació, per import total de 332.473,55 € (IVA inclòs), incloent
unes millores d’acord amb el detall i imports especificats en la proposició
presentada, un cop constitueixi la garantia definitiva que correspon a l'esmentat
contracte.
Segon.- Disposar la despesa a càrrec de la aplicació pressupostària 454.609 del
pressupost vigent de despeses.
Tercer.- Notificar, en els termes que preveu l’article 151.4 del text refós de la
Llei de contractes del sector públic, l’adjudicació als licitadors que no han estat
adjudicataris i autoritzar la devolució de la garantia provisional per aquests
prestada.
Quart.- Notificar a MASSACHS OBRES I PAISATGE, S.L.U, adjudicatari del
contracte, la present Resolució i citar-lo per a la signatura del contracte.
Cinquè.- Formalitzat el contracte s’haurà de presentar pel contractista el Pla de
Seguretat i Salut de l’ Obra ajustat a l’ Estudi de Seguretat i Salut del Projecte
per la seva aprovació per l’Ajuntament previ informe del Coordinador de
Seguretat i Salut o, pel Director Facultatiu de les Obres i la seva posterior
comunicació a l’ autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’ acta de
replanteig i inici de l’ obra.
Sisè.- Publicar la formalització del contracte d'obres consistent en la
pavimentació del camí de Sant Martí Sacalm a la presa de Susqueda, fase 1:
tram Sant Martí Sacalm – la Placeta, en el Perfil de contractant, i publicar anunci
en el BOP de Girona i en el DOGC en el termini de quaranta-vuit dies a contar
des de la data de la present Resolució.

Posat a debat, s’aprova per unanimitat, que representa la majoria absoluta i amb el quòrum de la
totalitat del membres de la Corporació
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Addenda al Conveni per a la prestació dels serveis socials bàsics i
especialitzats al municipi de Susqueda durant l'any 2016

Vista la notificació del Consell Comarcal de la Selva, de data 3 de març de 2016,
per la que es comunica l’Addenda aprovada per la Comissió Permanent del Ple
del Consell Comarcal de la Selva, al conveni per a la prestació dels serveis
socials bàsics i especialitzats al municipi de Susqueda durant l’any 2016.
Vist que l'any 2011 l'Ajuntament de Susqueda, el Consell Comarcal de la Selva i
el Consorci de Benestar Social de la Selva varen formalitzar un Conveni de
delegació de competències per a la prestació dels serveis socials bàsics i
especialitzats, el qual s'ha anat renovant mitjançant addendes fins a finals de
l'any 2015.
Atès que amb data 1 de gener de 2015 el Consell Comarcal de la Selva ha
subrogat íntegrament totes les funcions i els serveis que prestava el Consorci de
Benestar Social.
Es proposa als membres del Ple, l'adopció del present acord:
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni per a la prestació de serveis socials
bàsics i especialitzats al municipi de Susqueda durant l’any 2016.
Segon.- Facultar a l'Alcalde per a la signatura de l'addenda per a totes aquelles
facultats que correspongui com a conseqüència de la signatura de la mateixa.
Tercer.- Remetre els dos exemplars originals de l'Addenda, un cop signats, al
Consell Comarcal de la Selva per tramitar la signatura de la presidència, i
retornar-ne un exemplar a aquest Ajuntament.

Posat a debat, s’aprova per unanimitat, que representa la majoria absoluta i amb el quòrum de la
totalitat del membres de la Corporació

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcalde – President de la Corporació
aixeca la sessió a 3/4 de 7 de la tarda. En dono fe.

