AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
ACTA 47/2014
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 15 DE DESEMBRE DE 2014

A Caldes de Malavella, el quinze de desembre de dos mil catorze, sota la Presidència del Sr.
Alcalde Salvador Balliu i Torroella, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local,
per tal de celebrar sessió extraordinària en primera convocatòria amb assistència dels Srs.
Pere Oliveras Farrerós, Gemma Alsina i Mir, Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch i Ma. Mercè
Rossell i Rius. Hi assisteix també el Sr. José Fernández Celada. Actua com a Secretària la
Sra. Maria Casadevall i Viñas.
Comprovat que el número d’assistents constitueix el quòrum establert per l’article 40 del
Reglament Orgànic Municipal, el President declara oberta la sessió a la una de la tarda i
posa en consideració dels assistents els diferents punts de l’ordre del dia.

PRIMER.- Expedient núm.: 1155/2014
Procediment: CONTRACTE INTEGRAL DE SERVEIS ENERGÈTICS QUE HA DE
PERMETRE LA INSTAL.LACIÓ I FUNCIONAMENT D´UNA CALDERA DE
BIOMASSA PER ABASTIR L'ESCOLA SANT ESTEVE
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
Atès que la Junta de Govern Local de data 15 / octubre / 2014 va aprovar l'expedient i els
Plecs de Clàusules Administratives particulars i Prescripcions Tècniques para l'adjudicació
del contracte integral de serveis energètics que ha de permetre la instal.lació i funcionament
d´una caldera de biomassa per abastir l'escola Sant Esteve, així mateix es va procedir a
aprovar la despesa que suposa l'adjudicació del mateix.
Atès que es va publicar anunci de licitació en el DOUE, DOGC, Butlletí oficial de la
província de Girona i en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació, amb la finalitat
que els interessats presentessin les seves proposicions.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l'expedient.
Atès que es va constituir la Mesa de contractació, i aquesta després de la recepció de
l'informe de valoració tècnica, va realitzar proposta d'adjudicació a favor de WATT
ENERGIA, SL; examinada la documentació que l'acompanya, d'acord amb les facultats que
té atribuïdes la Junta de Govern Local,

PROPOSO
PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta
portada a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre
decreixent:
PUNTS

1

Ferrovial Servicios SAU

TOTALS
78,00

2

Watt Energia SL

78,50

ofertes

LICITADORS

SEGON. Notificar i requerir a WATT ENERGIA, SL, licitador que ha presentat l'oferta
econòmicament més avantatjosa, perquè doni compliment a :
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies
hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 151.2
del TRLCSP haurà de:
- Acreditar la constitució de la garantia definitiva per import de 7.500€.
- Presentar els següents documents:
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o
persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de
càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i
l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o
aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar
compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords
continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el
corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no
ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de
constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre
oficial.
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador
sigui validada per els serveis jurídics de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar
la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 del
TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que
s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.

La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat
amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, en els termes de la clàusula 11) del present Plec.
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la
documentació referida – excepció de la referida a la garantia definitiva, a l’habilitació
professional, la solvència econòmica i tècnica i l’adscripció de mitjans, en el seu cas, si no
consta en el Registre de Licitadors-, sempre i quan aportin la diligència d’inscripció i la
declaració responsable de què les circumstàncies reflectides a la diligència no han
experimentat cap variació.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els termes
assenyalats a l’article 151 TRLCSP.
TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti Informe-Proposta i
s'adoni a la Junta de Govern Local perquè resolgui el que estimi convenient.
La proposta és aprovada per unanimitat.

SEGON.- Exp. 1375/2014.Títol: Informe-Proposta sobre Contracte Menor d´Obres Enllumenat Dtor Furest per / per a
Projecte de modificació i reforma de l´enllumenat públic de l´avda. Dtor. Furest
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Adjudicar les obres relatives a “Projecte de modificació i reforma de
l´enllumenat públic de l´avda. Dtor. Furest” (d’acord amb el projecte tècnic degudament
aprovat9 que s´incorpora a la present resolució mitjançant el procediment del contracte
menor, amb el contractista PROVEÏMENTS D´AIGUA SA , CIF A-17063579 per import
de 23.160,00€. i 4.863,6€ d'IVA.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació de l'execució de l'obra amb càrrec
a l'aplicació 02 165 63300 del Pressupost vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, s’ incorporarà la factura i tramitació del
pagament si escau.

QUART. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de
la signatura de la Resolució.
La proposta és aprovada per unanimitat.

TERCER.- Exp. 1207/2014.Assumpte: Desenvolupament i implantació dels sistemes d´informació digital per a web i
per a smartphones, que integrarà un sistema coral que inclogui el desenvolupament d´una
aplicació amb geo-referenciació de rutes, dos jocs interactius , un video promocional i portal
web i Senyalètica digital , tòtems amb PC-integrat, pantalles informatives digitals monopost,
unitats exteriors
PROPOSTA D'ALCALDIA
Atès que es va aprovar l'expedient i els Plecs de Clàusules Administratives particulars i
Prescripcions Tècniques para l'adjudicació del contracte Mixte de Subministre, elaboració,
col.locació i posta en marxa de sistemes de promoció i coneixement del territor; el qual
contempla els serveis de Desenvolupament i implantació dels sistemes d´informació digital
per a web i per a smartphones, que integrarà un sistema coral que inclogui el
desenvolupament d´una aplicació amb geo-referenciació de rutes, dos jocs interactius , un
video promocional i portal web i de subministrament de/d' Senyalètica digital , tòtems amb
PC-integrat, pantalles informatives digitals monopost, unitats exteriors, per procediment
obert, tramitació urgent, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d'adjudicació, i així mateix es va procedir a aprovar la despesa que suposa l'adjudicació del
mateix.
Atès que es va publicar anunci de licitació per termini de quinze dies naturals en el Butlletí
oficial de la província de Girona, al DOGC i en el perfil de contractant de l'òrgan de
contractació, amb la finalitat que els interessats presentessin les seves proposicions.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l'expedient.
Atès que es va constituir la Mesa de contractació, i aquesta després de la recepció de
l'informe de valoració tècnica, va realitzar proposta d'adjudicació a favor de UTE SOLIERA
ICMB; examinada la documentació que l'acompanya, d'acord amb la mateixa, i de
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona i l'article 151.3 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre,
PROPOSO
PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta
portada a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre
decreixent:
1. RUTER TECNOLOGIA, SL

53.200,00€ i 900 €

2. PROMETEO INNOVATIONS, SL
3. UTE SOLIERA ICMB

49.899,00€ i 199 €
47.549,75€ i 750 €

SEGON. Notificar i requerir a UTE SOLIERA ICMB, licitador que ha presentat l'oferta
econòmicament més avantatjosa, perquè, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de
l'endemà en què rebi el requeriment, presenti la documentació acreditativa de la possessió i
validesa dels documents exigits en l'apartat primer de l'article 146.4 i 151.2 del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com la documentació justificativa d'estar al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o
autoritzi a l'òrgan de contractació per obtenir de forma directa l'acreditació d'allò, de
disposar efectivament dels mitjans que s'hagi compromès a dedicar o adscriure a l'execució
del contracte de conformitat amb l'article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d'haver
constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretària s'emeti Informe-Proposta i
s'adoni a aquest Ajuntament per a resoldre referent a això.
La proposta és aprovada per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes de què tractar s’aixeca la sessió quan són les dues hores i
quinze minuts i d’ella la present acta del contingut de la qual jo, el Secretari, en dono fe.

