ADOLF BARCELÓ BARCELÓ, Secretari de la Corporació,
CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió
Extraordinària realitzada per la Junta de Govern Local en data 9 de desembre de
2021, es va adoptar, per unanimitat, amb el vot a favor dels Srs : Jaume Casañas
Carballido, M. Dolors Carreras Casany, Montserrat Cámara, David Marquínez,
Javier Lorenzo Torres i José Manuel Cabada.
“ANTECEDENTS

2.- En data 7 d’octubre de 2021 es va publicar al perfil de contractant de l’Ajuntament

3.- En data 22 d’octubre de 2021 a les 23:59 h va finalitzar el termini per a presentar
les propostes al procediment de referència, a través del Sobre Digital.
4.- El dia 26 d’octubre de 2021, un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la
Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l’obertura dels Sobres digitals 1 i 2,
presentats pels interessats en optar a l’adjudicació d’aquest contracte, aixecant-se
l’acta què, a continuació, es transcriu:
.../...

CERTIFICAT

de Cunit integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat
de Catalunya, l’anunci de licitació d’aquest procediment.

Número: 2021-0512 Data: 09/12/2021

1.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 5 d’octubre de 2021 va
aprovar l’expedient de contractació pel subministrament de 7 mòduls de lavabos (WC)
per a les platges de Cunit, va aprovar els plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars i va convocar la licitació.

Cunit, 26 d’octubre de 2021
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb el Plec de Clàusules
Administratives particulars que ha de regir el contracte de subministrament amb instal·lació de
7 mòduls de lavabos que incloguin 2 WC (home i dona), 1 WC unisex adaptat per minusvàlids i
rentamans, aprovat per Jnta de Govern Local de data 5 d’octubre de 2021, es constitueix la
Mesa de Contractació a les 12:30 hores, integrada per l’Alcalde JAUME CASAÑAS
CARBALLIDO, com a President, ANNA AVIÑÓ ALGARTE, com a vocal, ANABEL LAFUENTE
GARCÍA actuant en representació del Secretari de la Corporació, MÓNICA LÓPEZ SÁNCHEZ
actuant en representació de l’Interventor municipal, i la Sra. MATILDE GARCIA GIMENEZ,
Funcionària de la Corporació Municipal, com a Secretaria de la Mesa de Contractació, que
dona fe de l’acte.
La Secretària de la Mesa de contractació informa als membres de la mateixa que, el termini de
presentació de propostes va finalitzar el dia 22 d’octubre de 2021, i han presentat sol·licitud,
els licitadors següents per ordre d’inscripció en el mateix:
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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT DE 7
MÒDULS DE LAVABOS (WC) PER A LES PLATGES DE CUNIT - SOBRE 1-2 -

1.
2.
3.
4.

VALLAS & TOILETS, SL
PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS EN MADERA SL.
MADERAS IMPREGNADAS PARA EL EXTERIOR, S.L.
OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A.

Constituïda la Mesa de Contractació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents
presentats en temps i forma, instant la Presidenta a l'obertura dels sobres que contenen la
documentació requerida de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives particulars
La Secretaria certifica la relació de documents que contenen els Sobres A:
PROPOSTA NÚM. 1 VALLAS & TOILETS, SL aporta la següent documentació:
1.- DEUC................................................................................................................................. SI

1.- DEUC................................................................................................................................. SI

1.- DEUC................................................................................................................................. SI
PROPOSTA NÚM. 4.
documentació:

OLPRIM

INGENIERIA

Y

SERVICIOS,

S.A. aporta

la

següent

1.- DEUC................................................................................................................................. SI
A continuació i de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives particulars, la
Presidenta ordena l’obertura dels sobre 2 presentat per les empreses licitadores, certificant la
Secretaria la relació de documents que conté.

CERTIFICAT

PROPOSTA NÚM. 3 MADERAS IMPREGNADAS PARA EL EXTERIOR, S.L. aporta la
següent documentació:

Número: 2021-0512 Data: 09/12/2021

PROPOSTA NÚM. 2 PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS EN MADERA SL aporta la següent
documentació:

PROPOSTA NÚM. 1 VALLAS & TOILETS, SL Aporta la següent documentació:

PROPOSTA NÚM. 2 PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS EN MADERA SL aporta la següent
documentació:
1.- Memòria Tècnica............................................................................................................... SI
PROPOSTA NÚM. 3 MADERAS IMPREGNADAS PARA EL EXTERIOR, S.L. aporta la
següent documentació:
1.- Memòria Tècnica............................................................................................................... SI
PROPOSTA NÚM. 4.
documentació:

OLPRIM

INGENIERIA

Y

SERVICIOS,

S.A. aporta

la

següent

1.- Memòria Tècnica............................................................................................................... SI
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1.-Memòria Tècnica................................................................................................................... SI

A la vista de la documentació presentada per les empreses licitadores, els membres de la mesa
de contractació acorden passar el contingut dels sobres 2 presentats al Tècnic de medi
Ambient, el senyor Josep Miró, per tal que emeti informe al respecte dels criteris de valoració
subjectius, de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Seguidament i essent les 13:15 hores, el President dona per acabada la reunió.
I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria sotmeto a la
signatura del President i Vocals presents; DONO FE.

.../...
5.- El dia 2 de novembre de 2021, un cop emès l’informe del tècnic, la Mesa de
Contractació es va reunir novament i procedí a l’obertura del Sobre digital 3, aixecantse l’acta què, a continuació, es transcriu:
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE 7 MÒDULS DE
LAVABOS (WC) PER A LES PLATGES DE CUNIT - SOBRE 3 -

A l’Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives particulars
que ha de regir el contracte de subministrament amb instal·lació de 7 mòduls de lavabos que
incloguin 2 WC (home i dona), 1 WC unisex adaptat per minusvàlids i rentamans, aprovat per
Junta de Govern Local de data 5 d’octubre de 2021, es constitueix la Mesa de Contractació a
les 09:00 hores, integrada per l’Alcalde JAUME CASAÑAS CARBALLIDO, com a President,
ANNA AVIÑÓ ALGARTE, com a vocal, ANABEL LAFUENTE GARCÍA actuant en representació
del Secretari de la Corporació, MÓNICA LÓPEZ SÁNCHEZ actuant en representació de
l’Interventor municipal, i la Sra. MATILDE GARCIA GIMENEZ, Funcionària de la Corporació
Municipal, com a Secretaria de la Mesa de Contractació, que dona fe de l’acte.

CERTIFICAT

Cunit, 2 de novembre de 2021

Número: 2021-0512 Data: 09/12/2021

.../...

Per part de la Secretària s’explica als membres de la mesa el contingut de l’informe de
valoració de la documentació presentada en el sobre 2, relatiu als criteris subjectes a un judici
de valor, per part de les empreses licitadores, el qual es transcriu a continuació:
.../...
INFORME TÈCNIC
Núm. d’expedient: 1333/2021.
Assumpte: Contracte de subministrament de 7 mòduls de lavabos (WC) per a les platges de
Cunit.
ANTECEDENTS
Per Junta de Govern Local de data 5 d’octubre de 2021, s’aprova l'expedient de contractació,
mitjançant procediment obert no subjecte a regularització harmonitzada i tramitació ordinària de
subministrament de 7 mòduls de lavabos (WC) per a les platges de Cunit.
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En sessió anterior de la Mesa de contractació es van obrir els sobre 1 i 2 i es va acordar passar
la informació al Tècnic de Medi Ambient, el senyor Josep Miró per emetre informe en relació a
la documentació que contenien els sobres 2 subjecta a criteris de valoració subjectius.

En el mateix acord de Junta de Govern Local s’autoritza la despesa derivada d'aquesta
contractació amb el pressupost base de licitació de 211.051,75 € (IVA exclòs) i de 255.372,62 €
(IVA inclòs), amb càrrec a la següent aplicació pressupostària:

Finalitzat el termini per la presentació d’ofertes, les empreses que han presentat proposta són:
 PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS EN MADERA, S.L.

Vist el punt 10 de la memòria justificativa per a la valoració de les proposicions i la determinació
de l’oferta que ofereix una millor relació qualitat-preu, es tindran en compte criteris objectius o
valorables mitjançant fórmules (fins a 80 punts) i criteris d’adjudicació subjectius o ponderables
en funció d’un judici de valor (fins a 20 punts).
A continuació es passa a valorar els criteris subjectes a un judici de valor segons, els criteris
fixats a la memòria justificativa que són els següents:
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 OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L.
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 MADERAS IMPREGNADAS PARA EL EXTERIOR, S.L.

Número: 2021-0512 Data: 09/12/2021

 VALLAS & TOILETS, S.L.

PROPOSTA NÚM. 1: PROYETOS Y EQUIPAMIENTOS DE MADERA, S.L
Revisada la proposta presentada per l’empresa, aquesta descriu els detalls de la construcció
dels mòduls de WC.
La proposta s’adequa a les condicions tècniques descrites al PTC (Plec de Clàusules
Tècniques). Així mateix adjunta plànols de detall, distribució, alçats, i elements complementaris
dels mateixos.
En relació amb l’apartat disseny del mòdul, integrat en l’entorn i amb infografia del mateix;
L’empresa presenta dues propostes amb un mateix disseny de mòdul i mateixa infografia.

Com a conclusió de la valoració de la proposta, podem dir que la descripció i el disseny dels
mòduls s’adeqüen als criteris fixats al PTC. La infografia es considera correcte, en canvi no hi
ha integració del mòdul amb l’entorn. Per tant, queda classificada com a poc idoni i amb una
puntuació de 4 punts.
PROPOSTA NÚM. 2: VALLAS & TOILETS, S.L

CERTIFICAT

En quan a la integració dels mòduls amb l’entorn, en les dues propostes presentades, tan sols
proposen la instal·lació de l’escut en un vinil, en la primera d’elles i d’una placa de fusta amb
l’escut de l’Ajuntament, en la segona.

Número: 2021-0512 Data: 09/12/2021

El disseny del mòdul és un disseny senzill, amb línies rectes i de color blanc; la infografia del
disseny presentat consta d’identificació dels WC d’home, dona i PMR, així com infografia de
WC públic, en color blau.

En relació amb l’apartat disseny del mòdul, integrat en l’entorn i amb infografia del mateix;
L’empresa presenta un disseny de línies rectes, en color blanc i negre; en la infografia
proposada s’identifica els WC d’homes i dones però no els de PMR.
Així mateix, en l’apartat integració dels mòduls amb l’entorn, la proposta no presenta cal
element ni detall que integri aquests mòduls amb l’entorn i el paisatge on es volen ubicar.
Com a conclusió es determina que la descripció i el disseny dels mòduls no s’adeqüen als
criteris fixats al PTC. La infografia es considera insuficient i no hi ha integració dels mòduls amb
l’entorn. Per tant, queda classificada com a poc idoni i amb una puntuació de 2 punts.
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La proposta de l’empresa VALLAS & TOILETS, fa una descripció molt generalitzada dels
mòduls a instal·lar sense una descripció detallada els mateixos. Cal dir també que el nombre de
mòduls (6) descrits a l’oferta no s’adeqüen a les sol·licitades al PTC.

PROPOSTA NÚM. 3: MADERAS IMPREGNADAS PARA EL EXTERIOR, S.L.
L’empresa MADERAS IMPREGNADAS PARA EL EXTERIOR, S.L, presenta una oferta
detallada dels mòduls adequant-se a les condicions tècniques mínimes fixades al PTC.
El disseny del mòdul ofertat és de línies rectes, en color blanc i blau; amb infografia
identificativa dels WC d’homes, dones i PMR. Així mateix s’adjunta plànols de distribució i
elements complementaris dels mateixos.
Respecte a la integració dels mòduls amb l’entorn, cal dir que s’incorpora vinil amb l’escut de
l’Ajuntament i vinil en la part inferior del mòdul que simula plantes típiques de zones de platges
amb dunes com és el cas del municipi de Cunit.
Es conclou que la descripció i el disseny dels mòduls s’adeqüen als criteris fixats al PTC,
essent la infografia suficient i amb una bona integració dels mòduls amb l’entorn.

Estudiada la proposta presentada per l’empresa OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L,
aquesta s’ajusta als criteris fixats al PTC, presentant plànols de distribució, alçat i elements
complementaris dels mòduls. En quan a la infografia d’aquests cal dir que s’identifica
perfectament WC d’homes, dones i PMR/amb canviador per nadons.
El disseny dels mòduls és de línies rectes de color blau en la part exterior, blanc en la part
interior i sostre amb vinil blanc de l’Ajuntament de Cunit. No hi ha integració dels mòduls amb
l’entorn.

CERTIFICAT

PROPOSTA NÚM. 4: OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L.

Número: 2021-0512 Data: 09/12/2021

Per tant, queda classificada com a molt idoni i amb una puntuació de 18 punts.

L’empresa OLPRIM, queda classificada com a idònia i amb una puntuació de 10 punts.

A continuació és passa a detallar la puntuació total obtinguda en el criteris subjectes a un judici
de valor de les ofertes presentades:
TAULA RESUM PUNTUACIÓ. Criteris subjecte a un judici de valor.

EMPRESA

PUNTUACIÓ

PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS EN MADERA, S.L.
VALLAS & TOILETS, S.L.

2 punts

MADERAS IMPREGNADAS PARA EL EXTERIOR, S.L.
OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L.
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CONCLUSIONS

D’acord amb la part expositiva de l’informe l’empresa que obté una major puntuació és
l’empresa MADERAS IMPREGNADAS PARA EL EXTERIOR, S.L amb 18 punts.
…/…

1. MADERAS IMPREGNADAS PARA EL EXTERIOR, S.L.
2. OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A.
3. PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS EN MADERA SL.
D’acord amb la clàusula 2.9 del PCAP, es proposa a l’òrgan de contractació, la Junta de Govern
Local, l’adjudicació del contracte a l’empresa que ha obtingut la major puntuació:
MADERAS IMPREGNADAS PARA EL EXTERIOR, S.L.
Seguidament i essent les 9 hores 45 minuts, el President dóna per acabada la reunió.
I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria sotmeto a la
signatura del President i Vocals presents; DONO FE.

.../...
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Número: 2021-0512 Data: 09/12/2021

A la vista de les puntuacions obtingudes, els membres de la mesa de contractació acorden
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de subministrament amb
instal·lació de 7 mòduls de lavabos que incloguin 2 WC (home i dona), 1 WC unisex adaptat
per minusvàlids i rentamans d’acord amb el següent ordre de classificació:
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L’empresa VALLAS & TOILETS, SL, queda exclosa del procediment per haver presentat oferta
econòmica superior al preu base de licitació d’acord amb la clàusula 2.6 del PCA.

CERTIFICAT

Seguidament, el President ordena l’obertura del sobre 3 relatiu a la proposta econòmica i
documentació acreditativa dels criteris de valoració automàtica presentada per les empreses
licitadores, certificant la secretària la relació de documents atorgant la següent puntuació per
cadascun dels criteris establerts als plecs:

Cinquè.- Per acord de Junta de Govern Local de data 9 de novembre de 2021 es van
classificar les propostes presentades pels licitadors al contracte de subministrament de
7 mòduls de lavabos (WC) per a les platges de Cunit, atenent la proposta duta a terme
per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre decreixent:
1.
2.
3.

MADERAS IMPREGNADAS PARA EL EXTERIOR, S.L.
OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A.
PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS EN MADERA SL.

Vuitè.- L’Interventor emet informe de fiscalització num 654/2021 i document comptable
núm. 2021.2.0013107.000 de disposició de la despesa.
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Atès el que disposa l'art. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Segon.- Atès les competències que la DA Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic atorga a l'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació en
matèria de contractació, si bé les esmentades competències han estat delegades a la
Junta de Govern Local mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2549/2019.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
RESOLC
Primer.- ADJUDICAR el contracte pel subministrament amb instal·lació de 7 mòduls
de lavabos que incloguin 2 WC (home i dona), 1 WC unisex adaptat per minusvàlids i
rentamans per les platges de Cunit a l’empresa, MADERAS IMPREGNADAS PARA EL
EXTERIOR, S.L. amb CIF B72226020.
Segon.- DISPOSAR la despesa per import de 255.310,00€ IVA inclòs (211.000,00 €
més 44.310,00 € corresponents a l’IVA), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20210-1722-6250000.
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CERTIFICAT

Setè.- El Secretari ha emès informe jurídic en data 1 de desembre de 2021 en relació
a la documentació presentada per l’empresa MADERAS IMPREGNADAS PARA EL
EXTERIOR, S.L.
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Sisè.- En dates 29 de novembre i 1 de desembre de 2021, l’empresa MADERAS
IMPREGNADAS PARA EL EXTERIOR, S.L. ha presentat la documentació requerida
per la Junta de Govern Local en sessió de data 9 de novembre de 2021.

Número: 2021-0512 Data: 09/12/2021

I va acordar requerir a l’empresa MADERAS IMPREGNADAS PARA EL EXTERIOR,
S.L. per a que presentés en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà
d’haver rebut el requeriment la documentació establerta en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.

Tercer.- NOTIFICAR a l’empresa MADERAS IMPREGNADAS PARA EL EXTERIOR,
S.L. que, en tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització
del contracte en document administratiu no podrà efectuar-se abans que transcorri el
termini fixat a l’article 50.1.d) per la interposició de recurs especial.
Quart.- NOMENAR com a responsable del contracte per pel subministrament amb
instal·lació de 7 mòduls de lavabos que incloguin 2 WC (home i dona), 1 WC unisex
adaptat per minusvàlids i rentamans per les platges de Cunit al tècnic d’urbanisme, Sr.
Jose Miró Illa.
Cinquè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant.
Sisè- NOTIFICAR aquest acord a tots els licitadors.

“………………………………………………………………………………………………..

I, perquè així consti, als efectes oportuns, lliuro aquest certificat, segons permet
l'art. 206 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, d'ordre i amb el vistiplau de
l’Alcalde.

CERTIFICAT

Vuitè.- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de
Contractes, de conformitat amb allò que disposa l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

Número: 2021-0512 Data: 09/12/2021

Setè.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria municipal.

Cunit, data de signatura electrònica
Vist i plau
L'Alcalde
Adolf Barceló
Carballido
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El secretari de la Corporació

