Àrea d’Afers Interns i Institucionals
Oficina Local de Contractació

Proposta del Tinent d'Alcalde d'Afers interns i Institucionals, en relació a
la incoació d'expedient per a la contractació menor de les obres de millora
i condicionament dels espais d’atenció ciutadana generals i de serveis
socials municipals de l’ajuntament de Deltebre, així com, d’aprovació dels
plecs que han de regir la contractació i aprovació inicial de la memòria
referent a les obres.- Vista la proposta presentada pel Tinent d’Alcalde d’Afers
Interns i Institucionals, que diu el següent:
“I.- Vist que aquest ajuntament ha de procedir a la realització de les obres de
millora i condicionament dels espais d’atenció ciutadana generals i de serveis
socials municipal de l’ajuntament de Deltebre.
II.- Vista la memòria, el pressupost i l’estudi de seguretat i salut referent a les
esmentades obres la qual ha estat redactada pels serveis tècnics municipals de
l’ajuntament de Deltebre: Josep Raventós i Duran, Arquitecte municipal; Joan
Lafarga Ariño, Arquitecte tècnic municipal i Maria Teresa Magriñà Audi, Tècnic
delineant.
III.- Vist que el pressupost d’execució material per contracta de 28.773,96 euros
IVA inclòs.
IV.- Vist que de conformitat amb el que estableix l'article 21.1 lletra o) de la llei
11/1999, de 21 d'abril, modificadora de la Llei 7/1985, pel qual s'estableix la
competència de l’alcalde quan sigui competent per la contractació o concessió i
estigui previst en el pressupost (quan el seu import no superi el 10 per 100 dels
recursos ordinaris del pressupost), competència que va ser delegada a la Junta
de Govern Local mitjançant decret d’alcaldia núm. 689/2015, de 17 de juny, del
qual es va donar compte al ple extraordinari de data 29 de juny de 2015.
Per tot això, a la Junta de Govern PROPOSO:
1. Aprovar inicialment la memòria de obres de millora i condicionament dels
espais d’atenció ciutadana generals i de serveis socials municipal de
l’ajuntament de Deltebre, l’estudi de seguretat i salut que l’acompanya i el
pressupost d’execució per contracta. Així mateix, que es procedeixi la seva
exposició pública pel termini de 30 dies.
2. Incoar l’expedient administratiu per a la contractació menor de les obres de
esmentades per un import màxim de 28.773,96 euros IVA inclòs i un termini
d’execució màxim de sis setmanes mesos.
3. Disposar que es procedeixi a convidar, per correu electrònic, a totes aquelles
persones, físiques o jurídiques, que figuren al RELDE, l'activitat empresarial de
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les quals sigui l'objecte del contracte, atorgant-los un termini de 8 dies naturals
per tal que presentin les seves ofertes.
4. Disposar que un cop aportades les ofertes per les empreses invitades, es
procedirà l'obertura de les ofertes i valoració de les mateixes per part dels
tècnics municipals competents en la matèria d'acord amb els següents criteris:


Oferta econòmica: Es valorarà positivament aquelles ofertes
econòmiques que presenti baixa en el preu de sortida del contracte, fins
a 30 punts. Obtenint la màxima puntuació aquella empresa que ofereixi
un preu més baix i valorant-se la resta d’empreses per mig de la fórmula
següent:

FÓRMULA
Puntuació obtinguda = (Menor oferta econòmica x 30) / Oferta que es vol
valorar


Reducció del termini d’execució: Es valorarà positivament la reducció del
termini d’execució de les obres, fins a 10 punts (amb una proporció de 5
punts per setmana), obtenint la màxima puntuació aquella empresa que
ofereixi un termini d’execució més reduït.



Aportació de mobiliari d’oficina en espais acabats i tancats: Es valoraran
les propostes presentades amb un mobiliari adequat i òptim al projecte,
especificant models, preus, característiques (per exemple colors, ...).
Han de ser espais complerts per exemple sala complerta, despatx
complert.... fins a un màxim de 20 punts.



Millores a proposar: Es valoraran les següents millores:
Rotulació 15 punts:
Accés vinílics microprfortas (6 m2) – impressió a tot color
Plaques identificatives corporatives de despatxos (6+6) – impressió
sobre plafó rígid 210x120 mm
Rotulació horària color corporatiu, acabat mat 344x265 mm (2)
Seients sala d’espera pública concurrència (6 seients) 10 punts.
Tamburets alts ( 3 uts) i tauleta alta (1) office 7 punts.
Càmara de vídeo de seguretat i instal.lació corresponent (1 càmara, 2
punts de control) 5 punts
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Porta de reixa baixa de tancament a l’inici de l’accés al pis superior
edifici serveis 3 punts.
Punts totals per millores: fins a 40 punts.
5. Pel que fa a l’adjudicació, de conformitat amb l’informe emès per la
interventora acctal., a la partida 2016.920.00.632.00 “adequació edificis
municipals” del vigent pressupost, existeix suficient i adequada consignació
pressupostària per assumir la despesa de la contractació i s’ha realitzat la
corresponent reserva de crèdit.
6. La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions
de capacitat i solvència exigides pel als articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis
TRLCSP.
7. En l’acord d’adjudicació s’han de determinar les condicions de la contractació
que ha de complir la persona adjudicatària.
8. Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la
tramitació, contra la present resolució no és procedent cap tipus de recurs, no
obstant això podeu interposar aquell que considereu escaient en la defensa
dels vostres drets i interessos.
Deltebre, 22 de setembre de 2016. Kilian Franch Arques. Tinent d’Alcalde”.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1r.- Aprovar inicialment la memòria de obres de millora i condicionament dels
espais d’atenció ciutadana generals i de serveis socials municipal de
l’ajuntament de Deltebre, l’estudi de seguretat i salut que l’acompanya i el
pressupost d’execució per contracta. Així mateix, que es procedeixi la seva
exposició pública pel termini de 30 dies.
2n.- Incoar l’expedient administratiu per a la contractació menor de les obres de
esmentades per un import màxim de 28.773,96 euros IVA inclòs i un termini
d’execució màxim de sis setmanes mesos.
3r.- Disposar que es procedeixi a convidar, per correu electrònic, a totes
aquelles persones, físiques o jurídiques, que figuren al RELDE, l'activitat
empresarial de les quals sigui l'objecte del contracte, atorgant-los un termini de
8 dies naturals per tal que presentin les seves ofertes.
4t.- Disposar que un cop aportades les ofertes per les empreses invitades, es
procedirà l'obertura de les ofertes i valoració de les mateixes per part dels
tècnics municipals competents en la matèria d'acord amb els següents criteris:
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Oferta econòmica: Es valorarà positivament aquelles ofertes
econòmiques que presenti baixa en el preu de sortida del contracte, fins
a 30 punts. Obtenint la màxima puntuació aquella empresa que ofereixi
un preu més baix i valorant-se la resta d’empreses per mig de la fórmula
següent:

FÓRMULA
Puntuació obtinguda = (Menor oferta econòmica x 30) / Oferta que es vol
valorar


Reducció del termini d’execució: Es valorarà positivament la reducció del
termini d’execució de les obres, fins a 10 punts (amb una proporció de 5
punts per setmana), obtenint la màxima puntuació aquella empresa que
ofereixi un termini d’execució més reduït.



Aportació de mobiliari d’oficina en espais acabats i tancats: Es valoraran
les propostes presentades amb un mobiliari adequat i òptim al projecte,
especificant models, preus, característiques (per exemple colors, ...).
Han de ser espais complerts per exemple sala complerta, despatx
complert... fins a un màxim de 20 punts.



Millores a proposar: Es valoraran les següents millores:
Rotulació 15 punts:
Accés vinílics microprfortas (6 m2) – impressió a tot color
Plaques identificatives corporatives de despatxos (6+6) – impressió
sobre plafó rígid 210x120 mm
Rotulació horària color corporatiu, acabat mat 344x265 mm (2)
Seients sala d’espera pública concurrència (6 seients) 10 punts.
Tamburets alts ( 3 uts) i tauleta alta (1) office 7 punts.
Càmara de vídeo de seguretat i instal.lació corresponent (1 càmara, 2
punts de control) 5 punts
Porta de reixa baixa de tancament a l’inici de l’accés al pis superior
edifici serveis 3 punts.
Punts totals per millores: fins a 40 punts.
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5è.- Pel que fa a l’adjudicació, de conformitat amb l’informe emès per la
interventora acctal., a la partida 2016.920.00.632.00 “adequació edificis
municipals” del vigent pressupost, existeix suficient i adequada consignació
pressupostària per assumir la despesa de la contractació i s’ha realitzat la
corresponent reserva de crèdit.
6è.- La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les
condicions de capacitat i solvència exigides pel als articles 72, 74, 75, 76 i 79
bis TRLCSP.
7è.- En l’acord d’adjudicació s’han de determinar les condicions de la
contractació que ha de complir la persona adjudicatària.
8è.- Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la
tramitació, contra la present resolució no és procedent cap tipus de recurs, no
obstant això podeu interposar aquell que considereu escaient en la defensa
dels vostres drets i interessos.
9è.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrees
d’hisenda i de gestió interna per al seu coneixement.
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