Ajuntament de Susqueda
la Selva

PLE EXTRAORDINARI
1 de desembre de 2015

A les 7 de la tarda del dimarts 1 de desembre de 2015, 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 les 7 de la tarda, una
vegada comprovada l’existència de quòrum d’assistència necessari es procedeix
a tractar els següents assumptes:

Ordre del dia resultant de la sessió

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Modificació de Crèdit MC5-2015
Rectificació errada material Pla Especial del catàleg de masies i
cases rurals en sòl no urbanitzable.
Nul·litat llicència cobert agrícola.
Aprovació definitiva Plec de clàusules administratives per a la
licitació de les obres de pavimentació del camí de Sant Martí
Sacalm a la Presa de Susqueda. Fase 1: Tram Sant Martí
Sacalm-La Placeta.
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1

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MC5-2015

Atès que per poder atendre les despeses corresponents per a les quals no hi ha
consignació en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de
suplement de crèdit .
Vist que es podrà finançar mitjançant transferència entre partides de despesa,
Majors ingressos i Romanent de Tresoreria per a despeses Generals, es proposa
al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- Iniciar l’expedient número 5/2015 de suplement de crèdit.
Segon.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2015, els corresponents
crèdits d’acord amb la següents taules:

1. Modificació pressupost de despeses. Transferències entre partides
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE

PRESSUPOST
ACTUAL

920.16000

Seguretat Social

920.16200

Formació del personal

16.200,00

ALTA
345,00

500,00

TOTAL

BAIXA

16.545,00
-345,00

345,00

TOTAL

155,00

-345,00

2. Modificació pressupost de despeses. Suplement de crèdit i crèdit extraordinari

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
459.210
920.22604

PRESSUPOST
ACTUAL

CONCEPTE
Infraestructura i béns naturals
Serveis jurídics.

920.233

Altres indemnitzacions

161.450

Agència catalana de l'aigua. Canon
subministrament aigua

920.48

454.6092

Altres transferències.
Arranjament camins municipals:
Coll de Nafrè a Sant Benet, El
Solanot i Camí de Can Miquel
(Veinat del Far)
TOTAL

Modificació

TOTAL

65.624,83

3.000,00

68.624,83

5.000,00

7.500,00

12.500,00

36.316,37

9.000,00

45.316,37

5.100,00

450,00

5.550,00

5.000,00

1.000,00

6.000,00

0,00

28.017,14

28.017,14

48.967,14
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3. Finançament Suplement de Crèdit : amb càrrec a Romanent de Tresoreria
i excés d'ingressos

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
87000
7615

PRESSUPOST
ACTUAL

INCREMENT

Romanent de Tresoreria

0,00

20.950,00

20.950,00

Subvenció
Diputació
de
Girona ( Fora concurrència)

0,00

28.017,14

28.017,14

CONCEPTE

TOTAL

TOTAL

48.967,14

Tercer.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització
del període d’exposició pública, per resoldre-les.

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

2

PROPOSTA ACORD DE PLE: Rectificació errada material Pla Especial del
catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable.

Vist l’Informe dels Serveis Tècnics municipals de data 5 de novembre de 2015,
pel que, en motiu de la sol·licitud de legalització, presentada pel Sr. JMF, es
determina la impossibilitat de legalitzar la mateixa, de conformitat a allò
establert a la normativa municipal.
Atès que, examinat pel Secretari de la Corporació la totalitat del document
normatiu de referència es detecta, que la fitxa corresponent a la finca objecte de
l’Informe (S315) és la única que conté els paràmetres posats de manifest a
l’Informe anterior.
Vist el Decret número 30, de data 13 de novembre de 2015, pel que es sol·licita
als Serveis Tècnics de la corporació informe complementari sobre les possibles
causes o conseqüències d’aquesta situació normativa i les actuacions a realitzar
en conseqüència pel consistori.
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Vist l’informe tècnic emès a l’efecte pel que es conclou el següent:
“L’exposat anteriorment ens permet concloure que la correcció de
superfícies a què fa referència la prescripció acordada i que s’havia d’efectuar en
la fitxa S438, corresponent a l’element “La Fonda”, primer, no s’ha recollit de
manera precisa en tant que no es limita a “corregir” la superfície edificada total, tal
com indica la prescripció de la CTUG, d’acord amb l’autoritzada, d’uns 110,00 m2
per planta, amb un sostre total de 220,00 m2; i segon, no ha estat completa, en tant
que no s’ha corregit el plànol de planta, en el qual continuen constant les
dimensions de la fitxa aprovada provisionalment i que no concorden amb les del
projecte autoritzat.
Pel que fa a la correcció introduïda d’ofici pels redactors en relació a
l’aspecte visual de l’edificació, aquesta podria respondre a l’observació directa ja
que el moment del Text refós coincideix en el temps amb el període d’execució de
les obres autoritzades en l’edificació de referència. En canvi, no s’esmena el
nombre de plantes que consta en el quadre descriptiu de la fitxa, on continua
indicant que l’edificació té 1 planta quan el projecte autoritzat consta de 2 plantes.
Així doncs, la prescripció emesa en l’acord d’aprovació definitiva del PE del
Catàleg per part de la CTUG, en el seu sentit literal, “Caldrà corregir les superfícies,
d’acord amb les autoritzades, d’uns 110 m2 per planta, amb un sostre total de 220
m2, de conformitat amb l’informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona de data 21 de juliol de 2010”, té per objecte recollir la situació que s'ha
produït durant la tramitació del PE del Catàleg, és a dir, que s’ha tramitat i autoritzat
per la mateixa CTUG un projecte de reforma i ampliació de l’edificació “La Fonda”,
amb un sostre total de 220 m2, i que en conseqüència convé rectificar i
actualitzar la superfície que ha de figurar en el quadre descriptiu de la fitxa
corresponent.
Com es pot observar, en cap moment la prescripció està instant a que es
reculli en la fitxa una limitació a possibles futures ampliacions justificades d'aquesta
edificació, cosa que, per altra banda, resultaria contradictòria amb l'esperit del
propi PE del Catàleg i amb un dels seus objectius, el de regular les futures
ampliacions de les edificacions incloses que justificadament es poguessin plantejar i
no s'ajustaria a les determinacions prescrites per la seva normativa amb caràcter
general per a totes les edificacions incloses en el Catàleg.
Els antecedents anteriorment exposats posen de manifest que els redactors
van corregir la superfície consignada en la fitxa aprovada provisionalment i fer
constar la superfície del projecte autoritzat per la CTUG en data més recent, però
que incomprensiblement van afegir l’especificació “La superfície total màxima serà
de 220 m2” en l’apartat PROPOSTES D’INTERVENCIÓ d’aquesta fitxa en qüestió,
convertint el que no és més que una voluntat d'actualització de dades -la superfície
edificada-, en un detriment dels drets de la propietat inherents al règim urbanístic
diferenciat que s’aplica a les edificacions incloses en el PE del Catàleg del règim
aplicable a la resta d’edificacions ubicades en sòl no urbanitzable en no permetre
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l’ampliació de l’edificació existent d’acord amb el que regula l’article 21 de les
normes urbanístiques del PE del Catàleg.
Cal considerar que la formulació i tramitació dels instruments de
planejament, i més concretament dels que fan referència a l’elaboració de
Catàlegs d’edificacions, requereixen espais dilatats de temps durant els quals és
normal que canviïn les realitats dels elements considerats ja que el procés edificatori
continua viu durant els processos de formulació i tramitació administrativa dels
mateixos.
És absolutament defensable que l’aparició de l’especificació “La superfície
total màxima serà de 220 m2” que consta en la fitxa del Text refós del PE del
Catàleg es deguda a una errada material que s’ha produït en el moment
d’incorporació de la prescripció emesa per la CTUG en l’acord d’aprovació
definitiva i que cal procedir a esmenar-la, ja que causa us seriós perjudici en els
drets de la persona propietària en tant que en la pràctica impedeix l’ampliació
efectiva d’una l’edificació inclosa en el Catàleg.
Per aquest motiu es proposa al Consistori acordar l’elaboració d’un
expedient de rectificació d’errades materials detectades en el Pla especial
urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals es sòl no urbanitzable que consisteixi
en la rectificació de la dita especificació, eliminant-la del redactat definitiu de la
fitxa S315 “La Fonda”, en la correcció del plànol de planta que consta en la fitxa i
en la correcció del nombre de plantes que consten en el quadre descriptiu de
l’edificació.
La correcció d’errades materials, de fet o aritmètiques està regulada a l’art.
105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, que estableix
que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents en els
seus actes.
La correcció d’errades materials dels actes és sempre possible si les errades
són evidents i manifestes.
La interpretació que de l’error material fa la jurisprudència queda resumida
en la sentència de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Suprem de
15/02/2006, segons la qual:
“La jurisprudencia de esta Sala como expone el motivo viene realizando una
interpretación del error material que puede resumirse o compendiarse del siguiente
modo: el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e
indiscutible, implicando, por sí solo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores
razonamientos, y exteriorizándose «prima facie» por su sola contemplación (frente al
carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta
el error de derecho), por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de
rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las
siguientes circunstancias: Que se trate de simples equivocaciones elementales de
nombres, fechas, operaciones aritméticas, o transcripciones de documentos, que el error
se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en
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el que se advierta, que sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de
normas jurídicas aplicables, que no se proceda de oficio a la revisión de actos
administrativos firmes y consentidos, que no se produzca una alteración fundamental en el
sentido del acto (pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio
valorativo o exija una operación de calificación jurídica), que no padezca la subsistencia
del acto administrativo es decir, que no genere la anulación o revocación del mismo, en
cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes
y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de
mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin
que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir
una auténtica revisión, y que se aplique con profundo criterio restrictivo.”

La rectificació d’errada material proposada es pot considerar com errada
material d’incorporació o transcripció de la prescripció emesa per la CTUG, com
s’ha exposat i justificat i l’error s’aprecia tenint en compte exclusivament les dades
de l’expedient administratiu en el que s’ha advertit, és patent i clar, sense necessitat
d’acudir a interpretacions de normes jurídiques aplicables.
En conseqüència del que s’ha exposat i atenent la consideració que de les
errades materials i la seva rectificació es fa en la jurisprudència expressada en la
sentència transcrita s’ha d’entendre que es tracta d’una simple equivocació en la
incorporació de la prescripció emesa per la CTUG.
La competència per la rectificació de les errades materials és del mateix
òrgan que va aprovar definitivament el Pla especial, és a dir, la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona.
La intervenció de l’Ajuntament s’ha de limitar a la verificació de les errades
materials i proposar la seva rectificació a la CTUG. L’òrgan municipal competent als
efectes d’acordar la verificació seria el mateix que ho va ser per l’aprovació
provisional del Pla especial, és a dir, el Ple de l’Ajuntament.
El que s'informa als efectes que convinguin, sotmetent-se a qualsevol altre
criteri millor fonamentat.”
Vist el Decret número 38, de data 27 de novembre, pel que es sol·licita als
Serveis Tècnics de la Corporació la preparació de la documentació tècnica
necessària per procedir a la sol·licitud de correcció del Pla Especial del catàleg de
masies i cases rurals en sòl no urbanitzable.
Vista la documentació tècnica preparada a l’efecte.
Atès que la competència per a la rectificació de les errades materials
correspondrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, entenent que la
verificació correspon al Ple d’aquest ajuntament.
Atès allò establert a l’article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
règim jurídic i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, que estableix que les administracions públiques podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, les errades
materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes.
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Es proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Primer.- Verificar la documentació tècnica preparada pels Serveis Tècnics de la
Corporació per tal de procedir a sol·licitar a la CTUG la correcció de l’errada
material detectada en aquesta documentació.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona als efectes que doni la conformitat a les esmentades correccions
d’errades materials i procedeixi a la seva publicació.

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

3

PROPOSTA ACORD DE PLE: Nul·litat llicència cobert agrícola

Vista la Resolució del Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de
data 6 de juliol de 2011.
Vist el contingut de la Sentència número 342/2015, de data 9 de novembre de
2015, del Jutjat Contenciós Administratiu número 3, relativa al Recurs ordinari
número 69/2015, per la que s’estima el Recurs interposat pels Srs. L, contra
l’acord municipal, de data 3 d’octubre de 2014, declaratiu de la nul·litat de la
llicència d’obres concedida als recurrents en data 3 de setembre de 2004.
A la vista dels diferents Informes obrants a l’expedient de nul·litat esmentat,
ratificats i actualitzats de forma expressa en data 27 de novembre de 2015.
Vist l’Informe de la persona titular de la Secretaria d’aquest ens.
De conformitat a allò establert als articles 62, 84 i 102 i següents de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
que regulen la revisió dels actes en via administrativa, i concordants amb la
normativa urbanística d’aplicació.

Es proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Primer.- Incoar expedient de nul·litat de la llicència atorgada el dia 3 de
setembre de 2004, a favor de la Sra. FTP, per a la construcció d’un cobert
agrícola, al terme municipal de Susqueda.
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Segon.- Atorgar un termini d’audiència de 15 dies als interessats per a la
formulació d’al·legacions.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats, a la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, així com al Servei de Protecció de la
Legalitat urbanística de la Generalitat de Catalunya.

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

4

PROPOSTA ACORD DE PLE: Aprovació definitiva Plec de clàusules
administratives per a la licitació de les obres de pavimentació del camí de
Sant Martí Sacalm a la Presa de Susqueda. Fase 1: Tram Sant Martí
Sacalm-La Placeta.

Vist l’acord de Ple, de data 8 d’octubre de 2015, que aprova el Plec de clàusules
administratives per a la licitació de les obres de pavimentació del camí de Sant
Martí Sacalm a la Presa de Susqueda. Fase 1: Tram Sant Martí Sacalm-La
Placeta.
Vist l’edicte publicat al DOGC, número 6991, de data 5 de novembre de 2015,
l’edicte publicat al BOP de Girona, número 214, de data 6 de novembre de 2015
i l’anunci publicat al Diari El Punt, de data 12 de novembre de 2015, així com al
Perfil del contractant.
Vistes les al·legacions presentades pel Sr. IPA, en representació de la Cambra
Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, en data 24 de novembre de 2015,
per les que, a mode de resum, al·lega el següent:
Vist l’Informe jurídic de resolució de les al·legacions presentades, pel que es
conclou el següent:
“En conseqüència, s'emeten les següents conclusions:
Primera.- Caldria estimar l'al·legació consistent en sol·licitar les
acreditacions relacionades amb l'execució del Projecte en els termes en
que està redactat, establint aquestes acreditacions com a criteris de
solvència tècnica.
Segona.- Caldria desestimar l'al·legació consistent en la nul·litat de
l'apartat primer de la clàusula 14a, pels motius exposats.”
A la vista dels terminis establerts per la Diputació de Girona, en relació al Pla
d'obres i serveis.
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Es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel Sr. IPA, en
representació de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, de
conformitat amb l’Informe jurídic emès a l’efecte, modificant el Plec de clàusules
per a la licitació de les obres de pavimentació del camí de Sant Martí Sacalm a la
Presa de Susqueda. Fase 1: Tram Sant Martí Sacalm-La Placeta, ordenant la
redacció d'un text refós que inclogui les modificacions esmentades, i en
conseqüència modificar els Plec de Clàusules administratives que en el que aquí
interessa queda redactat de la següent forma:
S’estableixen dos grups de criteris d’adjudicació, amb la següent ponderació:
CRITERIS
− Avaluables de forma automàtica
− Que depenen d’un judici de valor
Total

PONDERACIÓ (%)
60
40
100

A. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
1

Manteniment i conservació del camí amb posterioritat a la seva recepció per part
de l’Ajuntament, amb independència del termini de garantia.
Les operacions de manteniment i conservació consistiran en:
A. Neteja de vegetació dels marges en una amplada de 2 metres a banda i
banda del camí, amb periodicitat de 2 vegades a l’any.
Fins un màxim de
40 punts.
B. Retirada de neu i estesa de sal en cas de nevada.
C. Poda i estesada de branques d’arbres i arbustos que envaeixin l’àmbit de
circulació en cas necessari.
S’assignarà 2,5 punts per cada període d’un any de manteniment i conservació.
No s’admetran terminis inferiors a un any.

2

Ampliació del termini de garantia respecte l’establert en el present en la clàusula
Fins un màxim de
23 del present Plec com obligatori.
20 punts.
S’assignarà 1 punt per cada any afegit. No s’admetran terminis inferiors a un any.
Total

Fins un màxim de
60 punts.

B. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR
1

La intervenció en la pavimentació de la zona d’enllaç del camí objecte de
licitació amb la carretera d’Amer a Sant Martí Sacalm.
Millores consistents en actuacions de sanejament o reposició del paviment Fins un màxim de
existent.
20 punts.
Caldrà justificar les actuacions proposades pel licitador, les quals es valoraran en
base a la seva idoneïtat tècnica i l’import econòmic que representin.

2

La proposició d’altres millores tècniques addicionals sobre elements del projecte o
la implementació de mesures destinades a millorar la seguretat.
Es puntuarà la preferència sobre les millores més interessants, tècnicament
Fins un màxim de
justificades o idònies per l’objecte de la licitació a criteri dels Serveis Tècnics
15 punts.
municipals.
Les actuacions proposades poden anar encaminades, entre d’altres, a:
- la millora de les obres de drenatge existents (primer revolt (davant la Casanova
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del Pla), Font de la Cau i encreuament amb el camí de la Font de la Cau).
- la col·locació d’elements de protecció (barreres mixtes) per a incrementar la
seguretat en determinats trams del camí (O.D. cuneta – pou camí Font de la
Cau).
- la instal·lació d’un hidrant d’incendis al final del tram de camí a pavimentar, en
l’indret anomenat “La Placeta”.
3

L’estudi i planificació de l’obra.
Es valorarà l’estudi del conjunt de l’obra i el programa de treball presentat, el qual
haurà d’estar en consonància amb el termini d’execució proposat pel licitador.
Fins un màxim de
Aquest estudi haurà d’incidir en aspectes com ara no causar molèsties als veïns
5 punts.
de la zona, la no interrupció del servei existent, el compromís de no ocupar la via
pública amb materials d’obra que no siguin d’ús immediat, etc.
Es valoraran les propostes en base a la seva idoneïtat.
Total

Fins un màxim de
40 punts.

Per tal de ser considerades i valorades, totes les millores proposades pels licitadors hauran d’estar
convenientment justificades a través de l’aportació de la documentació necessària i adequada a les
característiques de cadascuna, de manera que permeti la formació d’un judici de valor en base a
l’apreciació de les condicions favorables de l’oferta en qüestió.

Consideració dels imports consignats en la valoració de les millores ofertades: Quan en l’oferta no
s’especifiqui a què fa referència l’import consignat, es considera en tots els casos com a PEM (Pressupost
d’execució material, excloses Despeses Generals i Benefici Industrial).

NOTA IMPORTANT: L'exigència d'acreditació de la disposició per part de
l'empresa d'un sistema certificat de pavimentació en sòls estabilitzats i
l'acreditació de la disposició per part d'aquesta de tecnologia contrastada per
aplicar humitat característica i additius en el moment mateix de fresar el sòl
existent per barrejar el ciment, seran documents exigibles per tal d'acreditar la
solvència tècnica del licitador a presentar en el sobre número 1.

Segon.- Aprovar definitivament el Plec de clàusules per a la licitació de les obres
de pavimentació del camí de Sant Martí Sacalm a la Presa de Susqueda. Fase 1:
Tram Sant Martí Sacalm-La Placeta.
Tercer.- Ampliar el període de licitació per a la presentació d'ofertes en 26 dies
naturals a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, BOP de Girona i
perfil del contractant.
Quart: Publicar aquest acord al DOGC, BOP de Girona i al perfil del contractant,
mitjançant el següent anunci:
El Ple de l'Ajuntament de Susqueda, en sessió ordinària realitzada el dia 1 de
desembre de 2015 ha pres l’acord de resolució de les al·legacions presentades
pel Sr. IPA, en representació de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de
Catalunya al plec de condicions econòmiques i administratives per a la a licitació
de les obres de pavimentació del camí de Sant Martí Sacalm a la Presa de
Susqueda. Fase 1: Tram Sant Martí Sacalm-La Placeta, publicat al DOGC i BOP
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de Girona, en dates 5 i 6 de novembre de 2015, qual part resolutiva es transcriu
a continuació:
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel Sr. Ignasi Puig
Abós, en representació de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de
Catalunya, contra el Plec per a la licitació de les obres de pavimentació del camí
de Sant Martí Sacalm a la Presa de Susqueda. Fase 1: Tram Sant Martí Sacalm La Placeta, en base a les consideracions esmentades a l'Informe jurídic, resultant
els següents criteris d'adjudicació:
S’estableixen
ponderació:

dos

grups

CRITERIS
− Avaluables de forma automàtica
− Que depenen d’un judici de valor
Total

de

criteris

d’adjudicació,

amb

la

següent

PONDERACIÓ (%)
60
40
100

A. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
1 Manteniment i conservació del camí amb posterioritat a la seva recepció per part
de l’Ajuntament, amb independència del termini de garantia.
Les operacions de manteniment i conservació consistiran en:
A. Neteja de vegetació dels marges en una amplada de 2 metres a banda i
banda del camí, amb periodicitat de 2 vegades a l’any.
Fins un màxim de
B. Retirada de neu i estesa de sal en cas de nevada.
40 punts.
C. Poda i estesada de branques d’arbres i arbustos que envaeixin l’àmbit de
circulació en cas necessari.
S’assignarà 2,5 punts per cada període d’un any de manteniment i conservació.
No s’admetran terminis inferiors a un any.
2 Ampliació del termini de garantia respecte l’establert en el present en la clàusula
Fins un màxim de
23 del present Plec com obligatori.
20 punts.
S’assignarà 1 punt per cada any afegit. No s’admetran terminis inferiors a un any.
Total

Fins un màxim de
60 punts.

B. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR
1

La intervenció en la pavimentació de la zona d’enllaç del camí objecte de
licitació amb la carretera d’Amer a Sant Martí Sacalm.
Millores consistents en actuacions de sanejament o reposició del paviment Fins un màxim de
existent.
20 punts.
Caldrà justificar les actuacions proposades pel licitador, les quals es valoraran en
base a la seva idoneïtat tècnica i l’import econòmic que representin.

2

La proposició d’altres millores tècniques addicionals sobre elements del projecte o
la implementació de mesures destinades a millorar la seguretat.
Es puntuarà la preferència sobre les millores més interessants, tècnicament
justificades o idònies per l’objecte de la licitació a criteri dels Serveis Tècnics
Fins un màxim de
municipals.
15 punts.
Les actuacions proposades poden anar encaminades, entre d’altres, a:
- la millora de les obres de drenatge existents (primer revolt (davant la Casanova
del Pla), Font de la Cau i encreuament amb el camí de la Font de la Cau).
- la col·locació d’elements de protecció (barreres mixtes) per a incrementar la
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seguretat en determinats trams del camí (O.D. cuneta – pou camí Font de la
Cau).
- la instal·lació d’un hidrant d’incendis al final del tram de camí a pavimentar, en
l’indret anomenat “La Placeta”.
3

L’estudi i planificació de l’obra.
Es valorarà l’estudi del conjunt de l’obra i el programa de treball presentat, el qual
haurà d’estar en consonància amb el termini d’execució proposat pel licitador.
Fins un màxim de 5
Aquest estudi haurà d’incidir en aspectes com ara no causar molèsties als veïns
punts.
de la zona, la no interrupció del servei existent, el compromís de no ocupar la via
pública amb materials d’obra que no siguin d’ús immediat, etc.
Es valoraran les propostes en base a la seva idoneïtat.
Total

Fins un màxim de
40 punts.

Per tal de ser considerades i valorades, totes les millores proposades pels licitadors hauran d’estar
convenientment justificades a través de l’aportació de la documentació necessària i adequada a les
característiques de cadascuna, de manera que permeti la formació d’un judici de valor en base a
l’apreciació de les condicions favorables de l’oferta en qüestió.

NOTA IMPORTANT: L'exigència d'acreditació de la disposició per part de l'empresa d'un sistema certificat
de pavimentació en sòls estabilitzats i l'acreditació de la disposició per part d'aquesta de tecnologia
contrastada per aplicar humitat característica i additius en el moment mateix de fresar el sòl existent per
barrejar el ciment, seran documents exigibles per tal d'acreditar la solvència tècnica del licitador a
presentar en el sobre número 1.

Segon.- Aprovar definitivament el Plec per a la licitació de les obres de
pavimentació del camí de Sant Martí Sacalm a la Presa de Susqueda. Fase 1:
Tram Sant Martí Sacalm-La Placeta.
Tercer.- Ampliar el període de licitació per a la presentació d'ofertes en 26 dies
naturals a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, BOP de Girona i
perfil del contractant.
Quart.- Publicar al DOGC, BOP de Girona i al perfil del contractant.

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 ¼ i mig de 8 del vespre. En dono fe.
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