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Núm. 9591
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
DE LA GARROTXA
Sobre aprovació de l’oferta pública d’ocupació per l’any 2008
Per Decret de Presidència de 10 de juny de 2008, s’ha aprovat l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquest Consorci per l’any 2008 que inclou les places
que a continuació es detallen, en compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 70 de
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
PERSONAL LABORAL
Funció
Educador social
Tècnic d’immigració
Dinamitzadors
Treballadors socials

Grup
A2
A2
A2
A2

Nombre de vacants
1
1
1
3

Sistema de selecció
Concurs – oposició Torn lliure
Concurs – oposició Torn lliure
Concurs – oposició Torn lliure
Concurs – oposició Torn lliure

Olot, 11 de juny de 2008
Lluís Sacrest i Villegas
President

Núm. 9592
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
GIRONÈS – SALT
Edicte sobre adjudicació d’un Servei
D’acord amb el que disposa l’article 93 del
Reial Decret Llei 2/2000, de 16 de juny, text
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, es fa públic que la
presidència del Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt, per Decret data 20/06/2008, va
adjudicar el següent Servei:
Servei: “Servei d’ajuda a domicili” del
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
Pressupost de licitació: 144.000 € (IVA vigent
inclòs).
Pressupost d’adjudicació: 108.000 € (IVA
vigent inclòs).
Adjudicatari: SERSA SCCL, amb domicili al
C/Valladolid, 10, entl. de Girona (17005), amb
núm. CIF F17138736, representada pel senyor
Josep Moreno Martín.
Girona, 8 de juliol de 2008
Lluís Freixas Vilardell
President

Núm. 9833
CONSORCI
DE LA COSTA BRAVA
Edicte sobre aprovació del plec de
clàusules per a la contractació d’unes obres
Per acord del Ple del Consorci adoptat en
sessió celebrada el dia 8 de juliol de 2008 va

aprovar, de conformitat amb l’article 274.2 del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, el
plec de clàusules jurídico-administratives i
econòmiques particulars que regirà el procediment obert per contractar l’execució de les
obres corresponents al projecte executiu de
construcció de dos dipòsits reguladors d’aigua
potable i canonada d’alimentació, el qual
s’exposa al públic pel termini de 20 dies hàbils
i simultàniament es convoca el procediment
per a la seva contractació.
a) Objecte del contracte: És objecte del present
plec de clàusules administratives particulars la
determinació de les condicions jurídiques i
econòmiques i l’adjudicació, per procediment
obert, i amb assenyalament de criteris per a la
valoració de les ofertes, que regularan el
contracte d’obres d’execució del projecte
tècnic “Projecte executiu de construcció de dos
dipòsits reguladors d’aigua potable i canonada
d’alimentació”, als termes municipals de Sant
Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro, de
conformitat amb el que disposa la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP).
b) Durada del Contracte:
El termini per a l’execució de l’obra és, com a
màxim, de 9 mesos.
Aquest termini, que pot ser objecte de millora
pels licitadors en les seves ofertes, començarà
des de l’endemà que el Consorci hagi notificat
a l’adjudicatari l’aprovació del Pla de seguretat
i salut en el treball, lliurat per l’adjudicatari.
c) Preu: El preu de licitació s’estableix en la
quantitat de 1.821.967,41 €, al qual s’hi afegirà
l’IVA. La quantitat resultant de l’adjudicació i
que constituirà el preu del contracte s’incrementarà en la facturació a l’empresa adjudicatària amb l’aplicació del tipus de l’IVA
vigent.

d) Proposicions i documentació a acompanyar:
Veure clàusula XVI del plec de clàusules.
e) Presentació de les proposicions: Veure
clàusula XVII del plec de clàusules.
f) Data límit de recepció de les ofertes: Fins el
dia 25 d’agost de 2008. Horari de presentació:
de 9 a 14 hores.
g) Data, hora i lloc d’obertura de les ofertes:
L’obertura del sobre núm. 1 la realitzarà la
Mesa de contractació el dia 1 de setembre de
2008 a les 13 hores.
L’obertura del sobre núm.2 la realitzarà la
Mesa de contractació el dia 8 de setembre de
2008 a les 13 hores.
Si els dies de venciment del termini de
presentació de proposicions o d’obertura de
pliques s’escauen en dissabte o festiu, aquests
actes es traslladaran al dia següent hàbil.
h) Criteris per a l’adjudicació de les ofertes i
selecció d’empresa adjudicatària:
1. El present concurs admet la presentació
d’oferta base i d’oferta amb variants. La oferta
base i la oferta amb variants es puntuaran
d’acord amb els mateixos criteris a aplicar per
valoració de les ofertes. La variant afectarà a la
tipologia del dipòsit. Constarà d’un únic dipòsit de 8.000 m3 de capacitat amb dos cossos
independents de forma rectangular construïts
en formigó armat. La proposta d’aquesta variant constarà dels documents bàsics (plànols,
pressupost i memòria) que la defineixin.
2. De conformitat amb l’article 134 de la
LCSP, els criteris a aplicar per valoració de les
ofertes presentades amb la puntuació atribuïda
a cadascun d’ells i que determinaran la
selecció de la proposició més avantatjosa, són
els següents:
a) Criteris econòmics amb una puntuació
màxima de 50 punts:
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Es valorarà l’oferta de manera que a la més
econòmica, se li assignarà 50 punts. Les
ofertes s’avaluaran mitjançant l’aplicació de la
fórmula següent:
Puntuació de cada oferta = (núm. Màxim de
punts) X preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua
No es valorarà la proposició econòmica que
sigui igual a l’import de licitació.
b) Criteris tècnics amb una puntuació màxima
de 30 punts:
1.1.Sistemes constructius que es proposin,
puntuació màxima
fins a 20 punts:
1. Sistemes constructius que es proposin que
garanteixin el compliment òptim del contracte
fins a 20 punts.
1.2. Coherència tècnica global de l’oferta,
puntuació màxima fins a 10 punts:
1. Organització dels mitjans personals adscrits
a l’execució de les obres objecte del concurs
que permetin una correcta execució de les
mateixes fins a 5 punts
2. Organització dels mitjans materials adscrits
a l’execució de les obres objecte del concurs
que permetin una correcta execució de les
mateixes fins a 5 punts
c) Control de qualitat i qualitat ambiental amb
una puntuació màxima de 10 punts:
1.1 Pla de control de qualitat de l’obra que es
proposa, puntuació màxima fins a 5 punts:
1. Pla de control de qualitat de l’obra que es
proposa fins a 5 punts.
1.2. Criteris de naturalesa ambiental de la
proposta, puntuació màxima fins a 5 punts:
1. Acreditació que els productes que es fan
servir a l’obra tenen concedida l’etiqueta
ecològica, d’acord amb el Reglament (CEE)
880/1992, de 23 de març, i el decret 316/1994
de 4 de novembre, sobre l’atorgament del
distintiu de garantia de qualitat ambiental de la
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1985,
de 14 de desembre de 1994), o altres distintius
de qualitat ambiental equivalents fins a 5
punts.
Aquests requisits es consideraran acreditats
mitjançant els corresponents certificats expedits pels organismes públics o provats, estatals
o internacionals reconeguts, que acreditin el
compliment de les corresponents normes i
recomanacions o mitjançant els documents que
demostrin el compliment de les normes, recomanacions i característiques mediambientals.
d) Memòria del programa de treball: fins a 10
punts.
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1. Memòria del programa de treball amb
indicació del termini que es proposa. puntuació
màxima fins a 10 punts:
1. Memòria raonada i rigorosa referent al
programa presentat, així com el desenvolupament i la justificació detallada per unitats
d’obra, del compliment global del termini d’execució de les obres ofertat. En aquest apartat
també es puntuaran els mitjans materials
(equipaments, maquinària, mitjans auxiliars,
etc) i personals (nombre de persones, delegat
de l’obra, etc) que intervindran en l’execució
de l’obra objecte del contracte que es proposa
fins a 10 punts.
3. L’incompliment o compliment defectuós de
la prestació que afecti a les característiques
que s’hagin tingut en compte per definir els
criteris d’adjudicació podrà ser objecte d’aplicació del règim sancionador, que s’articula a la
clàusula XXV d’aquest plec de conformitat
amb l’article 134-6 de la LCSP.
i) Classificació dels contractistes. De conformitat amb el que disposa l’article 54 del la
LCSP, serà requisit necessari per a participar
en la licitació que el contractista hagi obtingut,
amb caràcter previ a la presentació de pliques,
la classificació empresarial en el Grup, Subgrups i Categories següents, tal i com
determinen els articles 25 al 36 del Reglament.
Grup

Subgrups

Categoria

E

1

e)

Veure clàusula XI del plec.
i) Adjudicació definitiva: Veure clàusula XX
del plec de clàusules
j) Garanties: Per concórrer a la licitació regulada en aquest plec no és necessària la constitució de garantia provisional. S'estableix una
garantia definitiva equivalent al 5% de l'import
de l'adjudicació, que l’adjudicatari haurà de
constituir en qualsevol de les formes determinades en l’article 84 DE LA LCSP

les prestacions del contracte d’obres d’execució del projecte tècnic: Projecte executiu de
construcció de dos dipòsits regula-dors d’aigua
potable i canonada d’ali-mentació”, pel preu
que figura en la proposició inclosa en el sobre
número 2, acompanyant a la present proposició
tota la documentació requerida en el punt 2 de
la clàusula XVI del plec de clàusules
administratives particulars.
(Lloc, data i firma del licitador).
MODEL DE PROPOSICIÓ SOBRE NÚM. 2
"Proposició per prendre part en la licitació
convocada per adjudicar el contracte d’obres
d’execució del projecte tècnic: Projecte executiu de construcció de dos dipòsits reguladors
d’aigua potable i canonada d’alimentació”:
.....................amb domicili a....................., i
amb DNI núm....................., expedit a..............,
amb data .............., en nom propi (o en
representació de .................... com ho acredito
per....................), assabentat de la convocatòria
de licitació publicada en el DOGC i BOP i en
el Perfil del Contractant en dates respectives
de ......................., hi pren part en la licitació i
es compromet a realitzar les prestacions del
contracte d’obres d’execució del projecte
tècnic “Projecte executiu de construcció de dos
dipòsits reguladors d’aigua potable i canonada
d’alimentació” per un preu de........ €, (lletra i
xifres), IVA exclòs, de conformitat amb les
condicions que s’estableixen en el plec de
clàusules administratives particulars i en el
plec de condicions tècniques reguladores del
contracte i que se acceptant en la seva integritat.
S’acompanya a aquesta proposició tota la
documentació requerida en el punt 3 de la
clàusula XVI del plec de referència.

l) Model de proposició:

Així mateix, el licitador declara sota la seva
responsabilitat que reuneix totes i cadascuna
de les condicions per a contractar i que no està
inclòs en cap de les prohibicions que es
contenen en l'article 49 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre de Contractes del Sector Públic,
en tota la seva extensió que el referit article
contempla.”

MODEL DE PROPOSICIÓ SOBRE NÚM. 1

(Lloc, data i firma del licitador).

"Proposició per prendre part en la licitació
convocada per adjudicar el contracte d’obres
d’execució del projecte tècnic: Projecte executiu de construcció de dos dipòsits reguladors
d’aigua potable i canonada d’alimentació”:

Girona, 15 de juliol de 2008

k Règim Jurídic: Veure la clàusula XXVII del
plec de clàusules.

.........................amb domicili a......................., i
amb DNI núm........................, expedit
a...................., amb data ..............., en nom
propi (o en representació de ..................... com
ho acredito per...........................), assabentat de
la convocatòria de licitació publicada en el
DOGC, BOP i en el Perfil del Contractant en
dates respectives de ......................., hi pren
part en la licitació i es compromet a realitzar

Magda Casamitjana i Aguilà
Presidenta
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Núm. 9593
CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ
DELS ESPAIS D’INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS
Anunci sobre contractació de subhastes forestals
Els Ajuntaments que es diran han aprovat delegar al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès l'anunci de
licitació de la contractació mitjançant subhasta conjunta del Pla d'Aprofitaments Forestals de 2008, segons les condicions següents:
1. Objecte del contracte: L'adjudicació, per lots, dels aprofitaments forestals de fusta dels Ajuntaments de Vallfogona de Ripollès, Campelles, Ribes
de Freser, Gombrèn, Ogassa, Planoles, Sant Joan de les Abadesses, Vilallonga de Ter i Queralbs per a 2008.
2. Modalitat i mètode de mesurament: En peu, amb escorça i liquidació final a resultes de la quantia real obtinguda i cubicació peça a peça, d'acord
als respectius plecs de condicions.
3. Lots que s'ofereixen a subhasta:
L: Lot núm.; A: Ajuntament; NF: Nom de la forest; C: CUP; R: Rodals; E: Espècies; P: Peus;V: Volum (m3); PE: Pèrdua escorça; PL: Preu
Licitació; PI: Preu índex
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
Vallfogona de Ripollès
Toses
Campelles
Ribes de Freser
Gombrèn
Ogassa
Planoles
Sant Joan de les Abadesses
Vilallonga de Ter
Queralbs

NF
El Bac i Solei
Bosc Vedat
Bosc
Coma de batet
Comuns de Gombrén
Comuns D’ogassa
Pinetar
Els Plans
Muntanya de sant Bernabé
Siat

C
47
39
10
31
87
22
28
35
51
12

R
14
39-40
12-11
11,2
63
6-4
18-15
4
9
33b

E
Ps
Ps
Ps,Pu
Ps,Pu
Ps
Ps
Ps,Pu
Ps
Ps,Pu
Pu

P
1.257
2.231
2.127
1.496
0
768
2.857
469
0
2.131

V
1.000
1.000
1.250
614,37
484,58
435
950
348
900
719,94

PE
13
12
13-11
0
12
12-11
13
10
0

PL
26.000,00
24.000,00
38.750,00
13.516,14
11.629,92
10.440,00
23.750,00
7.656,00
18.900,00
17.278,56

PI
32.500,00
30.000,00
48.437,50
16.895,18
14.537,40
13.500,00
29.687,50
11.000,00
23.625,00
21.598,20

La subhasta es fa a l'alça i als anteriors preus i als ofertats s'afegirà l'import del 16% d'IVA.
4. Termini, horari i lloc per presentar proposicions: a les Secretaries dels respectius ajuntaments o en qualsevol forma admesa per la llei de
procediment administratiu, durant 26 dies naturals des de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci al BOP o DOGC i en horaris administratius de
9 a 14 hores.
5. Presentació d'ofertes. Es presentaran dos sobres tancats:
SOBRE 1. A l'exterior hi constarà "SOBRE 1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA SUBHASTA FORESTAL AJUNTAMENT DE (...).
Empresa, Nom, cognoms, adreça i telèfon. A l'interior:
1. Còpia del DNI i/o CIF
2. Escriptura de poder, escriptura de constitució de la societat
3. Resguard de la garantia provisional
4. Declaració jurada de no incórrer en cap causa de prohibició per contractar d'acord a l'article 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de juny,
pel qual s'aprovà el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
5. Declaració conforme està al corrent d'obligacions fiscals i socials. En cas de resultar adjudicatari haurà d'aportar certificació de l'AEAT, Seguretat
Social i Generalitat de Catalunya.
Sobre 2. A l'exterior hi constarà:
"SOBRE 2. PROPOSICIÓ ECONÒMICA SUBHASTA FORESTAL AJUNTAMENT DE (...) Empresa, Nom, cognoms, adreça i telèfon.
A l'interior hi constarà:
(...), veí/veïna d..., amb domicili (...), amb el DNI número (...), en nom propi/en representació d...., (segons acredito amb el poder que adjunto),
Manifesto:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci de la subhasta d'aprofitaments forestals de l'Ajuntament de (...) i de les clàusules administratives que la
regeixen.
2. Que accepto íntegrament les esmentades clàusules, i ofereixo la quantitat de (en lletres i números) (... euros), IVA a part.
(...), (...) d(...) de 2006
En cas que una mateixa empresa presenti varies ofertes econòmiques només haurà de presentar un únic sobre número 1, de documentació de
referència.
6. Obertura de proposicions: al respectiu Ajuntament, a les 12 hores del dia hàbil que segueixi a la data en què s'acabi el termini de presentació de
proposicions.
7. Garantia provisional sobre el preu de base (de licitació) sense IVA: 2%.
8. Adjudicació: L'òrgan competent del respectiu Ajuntament efectuarà l'adjudicació, si s'escau. En cas de quedar-hi deserta els ajuntaments es
reserven el dret de tempteig segons els respectius plecs de condicions.
9. Altres requisits: Plecs de condicions particulars de cada subhasta a la Secretaria del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès
Natural del Ripollès i als respectius ajuntaments.
Ripoll, 26 de juny de 2008
Lluís Rodríguez i Pont
President

