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ANUNCI 
 
De conformitat amb l’Acord de la Junta de Govern Local de data 25 d’agost de 2011, 
per mitjà del present anunci s’efectua la convocatòria del procediment obert, atenent a 
l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb varis criteris d’adjudicació, per a 
l’adjudicació del contracte de serveis de ASSESSORAMENT INTEGRAL 
URBANÍSTIC I EN MATÈRIA D’INFRAESTRUCTURES I EDIFICACIÓ, A 
L’AJUNTAMENT DE VIELHA E MIJARAN, conforme a les següents dades: 
 
1. Entitat adjudicadora:  
a) Organisme: Ajuntament de Vielha e Mijaran 
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria 
c) Obtenció de documentació i informació: 
  1) Dependència: Secretaria 
  2) Domicili: C/Sarriulèra 2 
  3) Localitat i codi postal: 25530 Vielha 
  4) Telèfon: 973640018 
  5) Telefax: 973640537 
  6) Correu electrònic: pilarhervada@vielha-mijaran.org 
  7) Direcció d’internet del perfil del contractant: www.vielha-mijaran.org 
   
2. Objecte del Contracte: 
 a) Tipus: Prestació de servei 
 b) Descripció: Assessorament integral urbanístic i en matèria d’infraestructures i 
edificació, a l’Ajuntament de Vielha e Mijaran. 
 c) Lloc d’execució/lliurament: 
  1) Domicili: C/Sarriulèra,12, 1º  
  2) Localitat i codi postal: 25530 Vielha 
 d) Termini d’execució/lliurament: Dos (2) anys prorrogable per dos (2) anys 
més. 
 e) CPV: 71210000-0 a 71244000-4, 71247000-1. 
 
3. Tramitació i procediment: 
 a) Tramitació: Ordinària 
 b) Procediment: Obert 
 c) Criteris d’adjudicació: 
 
“Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit 
s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 

 
- (A) Criteris avaluables de forma automàtica  (65 %) 
 
1. Baixa econòmica   fins a 30 punts 
2. Haver desenvolupat treballs semblants  fins a 20 punts 
3. Solvència tècnica   fins a 10 punts 
4. Redacció de projectes públics                              fins a   5 punts 
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- (B) Criteris que depenen d’un judici de valor  (35 %) 
5. Metodologia i programa de treball                                           fins a 25 punts 
6. Millora en l’assessorament tècnic                                      fins a 10 punts 
 
PUNTUACIÓ MÀXIMA TOTAL:   100 punts 

 
A. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE FORMA AUTOMÀTICA 

 
(i) Baixa en l’oferta econòmica: 

Amb un màxim de 30 punts. La baixa en l’oferta econòmica (baixa respecte 
el pressupost de licitació) es valorarà segons la fórmula següent: 
 
                         Oferta més econòmica x 30 punts 
Puntuació = -------------------------------------------------- 
                                   Oferta a puntuar 
 

(ii) Haver desenvolupat treballs semblants 
Amb un màxim de 20 punts. Es valorarà haver treballat en funcions 
semblants a l’objecte del contracte tenint en compte el contingut tècnic i 
l’especialització de les tasques realitzades a qualsevol Administració 
Pública, a raó de 0,10 punts per mes treballat, fins un màxim de 15 punts. 
 

(iii) Solvència tècnica: 
Amb un màxim de 10 punts. Serà necessari aportar una breu memòria 
indicativa de l’experiència, que tingui relació amb l’assessorament 
urbanístic i en matèria d’infraestructures i edificació a Administracions 
públiques, incloent la descripció de la seva participació en instruments de 
planejament urbanístic general, instruments de planejament urbanístic 
derivat, projectes d’urbanització i projectes de reparcel·lació.  
 
Valoració: 
 
Es valorarà amb 1,5 punts per cada instrument de planejament urbanístic 
general en què hagi participat, amb una puntuació màxima de 5 punts. I 
amb 0,5 punts els instruments de planejament urbanístic derivat, projectes 
d’urbanització i projectes de reparcel·lació en què s’hagi participat, amb 
una puntuació màxima de 5 punts. En cas de resultar adjudicatari, s’haurà 
d’aportar el certificat acreditatiu d’aquest extrem, amb l’advertiment que la 
no presentació del document serà motiu de rescissió del contracte.  
 

(iv) Redacció de projectes públics: 
Amb un màxim de 5 punts. Es valorarà haver redactat projectes públics 
satisfactòriament durant els últims cinc anys. Cada projecte amb un màxim 
de 0,25 punts fins un màxim de 5 punts. En cas de resultar adjudicatari, 
s’haurà d’aportar el certificat acreditatiu d’aquest extrem, amb 
l’advertiment que la no presentació del document serà motiu de rescissió 
del contracte.  
 



 

Ajuntament de 
Vielha e Mijaran 

 

 3

 
 

B. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PER JUDICI DE VALOR 
 

(v) Metodologia i programa de treball: 
Amb  un màxim de 25 punts. Serà necessari aportar una memòria indicativa 
de la metodologia i de les actuacions proposades per l’assistència tècnica a 
l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, indicant el sistema de treball, la 
coordinació d’aquest, l’organització de les reunions tècniques, el disseny de 
la implementació plausible de les polítiques públiques en matèria 
d’urbanisme, infraestructures i edificació, la relació amb d’altres serveis 
tècnics municipals i una breu relació, a mode de proposta, de les millores 
que podrien implementar-se a nivell urbanístic en l’àmbit del municipi de 
Vielha e Mijaran. Es limita l’extensió de la memòria a 10 fulls, dina A-4, 
per una cara. 
 
Valoració: 
 
La puntuació s’atorgarà amb el criteri següent i en funció de les 
especificacions del Plec de prescripcions tècniques: 
 
Metodologia de treball excel·lent:   De 18 fins a 25 punts. 
Metodologia de treball mitjà:                                        De 9 a 17 punts. 
Metodologia de treball suficient:                                  D’1 a 8 punts.  
 

 
(vi) Millora en l’assessorament tècnic: 

Amb un màxim de 10 punts. Es valorarà aquella empresa o equip que 
ofereixi el servei de consultoria a l’Ajuntament consistent en una proposta 
de creació d’un aplicatiu informàtic (base de dades) que garanteixi la 
sistematització i tractament de la informació urbanística per part de 
l’Ajuntament, sobre un aplicatiu informàtic basat en un Sistema 
d’Informació Geogràfica (GIS).  
 
El servei s’haurà de basar en l’assessorament per a la posterior creació de 
l’aplicatiu (necessitats, metodologia, criteris de sistematització, criteris i 
metodologia d’actualització, detecció de requeriments tècnics, etc.) i no en 
la pròpia creació de l’aplicatiu en sí mateix considerat. 
 
Valoració: 
 
Es valorarà amb la màxima puntuació aquell equip que aporti un 
assessorament basat en un sistema clar, de fàcil utilització, que permeti 
incorporar posteriorment la informació urbanística bàsica del municipi, 
amb possibilitat d’actualització.” 

 
 
4. Valor estimat del contracte: 102.524,64 € 
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5. Pressupost base de licitació: 
 a) Import net: 51.262.32 euros. Import total: 9.227,21 euros. 
 
6. Garanties exigides. 
 Definitiva 5 %) del valor d’adjudicació. 
 
7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació: 
 a) Data límit de presentació: 15 dies hàbils a comptar des de  l’endemà de la 
publicació d’aquest anunci en el BOP de Lleida. 
 b) Modalitat de presentació: Segons la normativa vigent. 
 c) Lloc de presentació: 
  1. Dependència: Secretaria 
  2. Domicili: C/Sarriulèra, 2 
  3. Localitat i codi postal: 25530 Vielha 
  4. Direcció electrònica: pilarhervada@vielha-mijaran.org 
   
8. Obertura d’ofertes:  
En el termini d’un mes comptat des de la data de finalització del termini per a presentar 
les ofertes. 
 1. Direcció: C/Sarriulèra, 2 
 2. Localitat i codi postal: 25530 Vielha 
 
9. Despeses de publicitat: 100 € com a màxim. 
 
 
Vielha, 26 de setembre de 2011. 
 
 
L’Alcalde, 
 
 
 
Alejandro Moga Vidal 
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