Ple extraordinari 8 d'octubre 2015

Ajuntament de Susqueda
(la Selva)

PLE EXTRAORDINARI
8 d’octubre de 2015

A les 2/4 de 7 de la tarda del dijous 8 d’octubre 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 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 resultant de la sessió

1. Aprovació de l’expedient de licitació del projecte de pavimentació del camí
de Sant Martí Sacalm a la presa de Susqueda. fase 1:Tram Sant Martí
Sacalm-La Placeta
2. Designar secretari i tècnic comissió delimitació

1

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ DEL PROJECTE DE
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE SANT MARTÍ SACALM A LA PRESA DE
SUSQUEDA. FASE 1: TRAM SANT MARTÍ SACALM-LA PLACETA.

Per a desenvolupar l’expedient de licitació del projecte de pavimentació del camí de
Sant Martí Sacalm a la presa de Susqueda. fase 1: tram Sant Martí Sacalm - la
Placeta, cal primer procedir a efectuar una modificació de crèdit per tal de poder
disposar de la totalitat del crèdit suficient, per a posteriorment, aprovar el Plec de
clàusules administratives. En conseqüència, aquest punt es desglossarà en dos
sots-punts:
1A.- Modificació de crèdit MC4-2015
1B.- Proposta d'acord aprovació criteris i plecs de clàusules obres
pavimentació del camí de Sant Martí Sacalm a la presa de Susqueda.
fase 1: tram Sant Martí Sacalm - la Placeta.
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1A

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MC4-2015

Expedient número 4/2015, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses finançat mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals.
Per poder atendre les despeses corresponents per a les quals la consignació és
insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de
modificació de crèdit que es podrà finançar mitjançant Romanent de tresoreria per
a despeses generals amb subjecció a les disposicions vigents.
Es proposa al Ple de la Corporació el següent ACORD :
Primer.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2015, els corresponents
crèdits d’acord amb la següent taula:
Modificació d’aplicacions pressupostàries del pressupost de despeses.
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

454.609

CONCEPTE
Pavimentació camí de St. Martí
a la presa de Susqueda. Fase1
St.Martí -Placeta

PRESSUPOST

322.473,55

TOTAL

MC ALTA

10.000,00

TOTAL

332.473,55

10.000,00

Finançament:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

87000

CONCEPTE

Romanent de tresoreria per a
despeses generals
TOTAL

PRESSUPOS
T

111.791,54

MC ALTA

10.000,00

TOTAL

121.791,54

10.000,00

Segon.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 4/2015, que cal
finançar mitjançant Romanent de Tresoreria per a despeses generals.
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
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totalitat del membres de la Corporació

1B

PROPOSTA D'ACORD APROVACIÓ CRITERIS I PLECS DE CLÀUSULES OBRES
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. AGB i la seva deguda tramitació
administrativa.
Vista la proposta de Plec de clàusules administratives redactat i la determinació
efectuada en relació a la puntuació dels criteris.
Atès que existeix crèdit suficient a la partida 454.609 del Pressupost municipal
vigent, per a iniciar la realització de les actuacions descrites al Projecte.
D’acord amb allò establert a Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Es proposa als membres del Ple, l'adopció del present acord:
Primer.- Determinar la inclusió dels següents criteris i la seva puntuació màxima,
al 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:
“Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa s’ha d’atendre als diversos criteris de valoració directament
vinculats al projecte de conformitat amb l’article 150.1 del text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, que es determinen a continuació.
S’estableixen dos grups de criteris d’adjudicació, amb la següent ponderació:
CRITERIS
1) Avaluables de forma automàtica
2) Que depenen d’un judici de valor
Total

PONDERACIÓ (%)
60
40
100

S’estableixen dos grups de criteris d’adjudicació, amb la següent ponderació:
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 (fins
un màxim de 30 punts).
Les operacions de manteniment i conservació consistiran en:
A. Neteja de vegetació dels marges en una amplada de 2 metres a banda i banda
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del camí, amb periodicitat de 2 vegades a l’any.
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 plec
com obligatori. (fins un màxim de 10 punts).
S’assignarà 1 punt per cada any afegit. No s’admetran terminis inferiors a un any.
3.-Acreditació de la disposició per part de l’empresa d’un sistema certificat
de pavimentació en sòls estabilitzats. (fins un màxim de 10 punts).
4.-Acreditació de la disposició per part de l’empresa de tecnologia
contrastada per aplicar humitat característica i additius en el moment
mateix de fresar el sòl existent per barrejar el ciment. (Fins un màxim de 10
punts)
Total A: 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. (Fins un màxim de
20 punts).
Millores consistents en actuacions de sanejament o reposició del paviment existent.
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.
(Fins un màxim de 15 punts).
Es puntuarà la preferència sobre les millores més interessants, tècnicament
justificades o idònies per l’objecte de la licitació a criteri dels Serveis Tècnics
municipals.
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
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.( Fins un màxim de 5 punts).
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.
Aquest estudi haurà d’incidir en aspectes com ara no causar molèsties als veïns 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 B: 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
4

Ple extraordinari 8 d'octubre 2015

Ajuntament de Susqueda
(la Selva)

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).”
Segon.- Aprovar 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, que ha d’incloure els criteris anteriors.
Tercer.- Exposar el Plec de clàusules al BOP de Girona, al públic, al perfil de
contractant, en un dels diaris de més divulgació en l’àmbit supramunicipal i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, per un termini de 15 dies, a l'efecte de presentació de
possibles reclamacions. I anunciar simultàniament el concurs, amb el benentès que
la licitació d’aquest s’ajornarà quan sigui necessari, en el supòsit que es formulin
reclamacions contra el plec de clàusules, amb la finalitat que durant el període de
vint-i-sis dies naturals següents al de la publicació de l’edicte, es puguin presentar
propostes.
Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Susqueda.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació:
1.- Dependència: Ajuntament de Susqueda. Secretaria.
2.- Domicili: Plaça de l’Ajuntament,1
3.- Localitat i codi postal: Sant Martí Sacalm-17171
4.- Telèfon: 972 19 01 88
5.- Telefax: 972 19 06 32
6.- Correu electrònic: ajuntament@susqueda.cat
7.- Direcció d’internet del perfil del contractant: www.susqueda.cat
8.- Data límit d’obtenció de documentació i informació: Darrer dia de la presentació
d'ofertes
2.- Objecte del contracte.
a) Tipus: obres
b) Descripció: pavimentació del camí de Sant Martí Sacalm a la presa de Susqueda.
Fase 1: Tram Sant Martí-La Placeta.
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: No n’hi ha.
d) Lloc d’execució: Susqueda
1.- Domicili: Municipi de Susqueda
2.- Localitat i codi postal: Sant Martí Sacalm-17171
e) Termini d’execució: 2 mesos
f) Admissió de pròrroga: no
g) Establiment d’acord marc: no
h) Sistema dinàmic d’adquisició: no
3.- Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert
c) Subhasta electrònica: no
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d) Criteris d’adjudicació: varis:

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa s’ha d’atendre als diversos criteris de valoració directament
vinculats al projecte de conformitat amb l’article 150.1 del text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, que es determinen a continuació.
S’estableixen dos grups de criteris d’adjudicació, amb la següent ponderació:
CRITERIS
3) Avaluables de forma automàtica
4) Que depenen d’un judici de valor
Total

PONDERACIÓ (%)
60
40
100

S’estableixen dos grups de criteris d’adjudicació, amb la següent ponderació:
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 (fins
un màxim de 30 punts).
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.
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 plec
com obligatori. (fins un màxim de 10 punts).
S’assignarà 1 punt per cada any afegit. No s’admetran terminis inferiors a un any.
3.-Acreditació de la disposició per part de l’empresa d’un sistema certificat
de pavimentació en sòls estabilitzats. (fins un màxim de 10 punts).
4.-Acreditació de la disposició per part de l’empresa de tecnologia
contrastada per aplicar humitat característica i additius en el moment
mateix de fresar el sòl existent per barrejar el ciment. (Fins un màxim de 10
punts)
Total A: 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. (Fins un màxim de
20 punts).
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Millores consistents en actuacions de sanejament o reposició del paviment existent.
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.
(Fins un màxim de 15 punts).
Es puntuarà la preferència sobre les millores més interessants, tècnicament
justificades o idònies per l’objecte de la licitació a criteri dels Serveis Tècnics
municipals.
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
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.( Fins un màxim de 5 punts).
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.
Aquest estudi haurà d’incidir en aspectes com ara no causar molèsties als veïns 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 B: 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).

4.- Valor estimat del contracte: 332.473,55 euros (IVA inclòs).
5.- Pressupost base de licitació: 332.473,55 euros (Iva inclòs).
Import net: 274.771,53 euros. Import total: 332.473,55 euros (amb IVA inclòs).
6.- Garanties exigides:
Provisional: el 3 per 100 (3%) del preu del valor de l’adjudicació, exclòs l’IVA.
Definitiva: el 5 per 100 (5%) del valor de l’adjudicació, exclòs l’IVA.
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7- Requisits específics del contractista
a) Classificació: No n’hi ha
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional - si
c) Altres requisits específics: No
d) Contractes reservats: no
8.- Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: Dintre del termini de 15 dies naturals a partir de
l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOP de Girona
b) Modalitat de presentació: Registre Ajuntament o enviament per correu ordinari
c) Lloc de presentació
1.- Dependència: Ajuntament de Susqueda
2.- Domicili: Plaça de l’Ajuntament, 1
3.- Localitat i codi postal: Sant Martí Sacalm-17171
4.- Direcció electrònica: ajuntament@susqueda.cat
5.- Documentació: clàusula 8ena del Plec de clàusules.
9.- Obertura de les ofertes
a) Descripció: Entitat: Ajuntament de Susqueda
b) Domicili: Plaça de l’Ajuntament, 1
c) Localitat i codi postal: Sant Martí Sacalm-17171
d) Data i hora: es comunicarà als licitadors via correu electrònic i anunci en el perfil
del contractant.
10.- Despeses de publicitat
A càrrec de l’adjudicatari.
11.- Subcontractació
L'adjudicatari haurà de complir amb el que estableix l'art. 228 bis del TRLCSP i
remetre a l'Administració el nom de les empreses subcontractades o
subministradores així com complir amb les mateixes els terminis de pagament
establerts a la vigent Legislació. Al seu incompliment es penalitzarà segons el que
preveu la clàusula 23 del Plec.

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

DESIGNAR SECRETARI I TÈCNIC DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ

Atès la distribució de funcions que l’equip de govern va disposar per a la gestió
municipal, en el Ple del dia 25 de juny de 2015.
D'acord amb l'article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, aquesta comissió ha
d'estar constituïda per l'alcalde o alcaldessa, dos regidors, un tècnic i el secretari o
secretària de la corporació
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Vist que es van designar com a representants de l'Ajuntament de la Comissió de
delimitació:
Alcalde, Joan Mercader i Arimany
1a Tinent d’Alcalde Eva Viñolas i Marín
Regidor, Àngel Colom i Illamola

Es proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Primer.- Designar secretari de la Comissió de delimitació el secretari de la
Corporació, Sr. Isidre Llucià Sabarich.

Segon.- Designar com a tècnic de la Comissió de delimitació, el Sr. AGB tècnic
municipal.

Tercer.- Notificar el present acord a les entitats i organismes corresponents.

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.
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