PROPOSTA D’ACORD 2/2018/COOS

Vista la necessitat d’adjudicar el contracte per a l’adjudicació de l’execució de les obres
contemplades al “Projecte d'adequació del carrer Federico García Lorca entre el carrer
General Prim i el Passeig del Ferrocarril”.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 198.152,20 €,
IVA inclòs, per a un termini de 4 mesos, amb el següent desglossament:
163.762,15 €, pressupost net
34.390,05 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 21%.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:
Despeses Befici
generals industrial
13%(€)
6%(€)

Valor
IVA
estimat del
21%(€)
contracte(€)

Concepte

Pressupost
Execució
material (€)

Ma d'obra

38.735,83

5.035,66

2.324,16

46.095,67

9.680,09

55.775,75 28,14%

Maquinària

22.027,22

2.863,54

1.321,63

26.212,39

5.504,60

31.716,99 16,01%

Materials
Partides
alçades

73.868,69

9.602,93

4.432,12

87.903,74 18.459,79 106.363,53 53,68%

2.983,49

387,85

179,01

137.615,23

17.889,98

8.256,92

SUMA

3.550,35

745,57

SUMA(€)

%

4.295,93

2,17%

163.762,15 34.390,05 198.152,20

100%

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que figuren
en el “Projecte d'adequació del carrer Federico García Lorca entre el carrer General Prim
i el Passeig del Ferrocarril”.
Vist el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats
per Junta de Govern Local de data 10 d’octubre de 2018.
Vista la publicació de la licitació en el Perfil del Contractant el dia 24 d’octubre de 2018.
Vist l’informe tècnic per a identificar les ofertes amb valors anormals o desproporcionaTs
emès en data 30 de novembre de 2018 per la tècnica del servei de Contractació i per la
coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic, del qual es desprèn que l’oferta presentada
per l’empresa CATALANA D’INVERSIO I CONSTRUCCIO TRES SL amb NIF
B59096107, d’acord amb l’article 85.4 del RGLCAP, presenta valors anormals o
desproporcionats.
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Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 30 de novembre de 2018 que acorda per
unanimitat, entre d’altres, requerir a l’empresa CATALANA D’INVERSIO I
CONSTRUCCIO TRES SL amb NIF B59096107, per tal que aporti la documentació
necessària que justifiqui plena i oportunament la viabilitat de l’oferta presentada.
Vist el requeriment fet a l’empresa CATALANA D’INVERSIO I CONSTRUCCIO TRES SL
amb NIF B59096107 en data 4 de desembre de 2018 i notificat en data 13 de desembre
de 2018 (registre de sortida número 2018018139), així com la documentació aportada per
l’empresa en data 20 de desembre de 2018 amb número de registre d’Entrada núm.
2018039483.
Vist l’informe tècnic favorable emès, en data 22 de gener de 2019, per la coordinadora de
l’Àmbit d’Obra i Espai Públic, respecte la justificació de la baixa presentada per l’empresa
CATALANA D’INVERSIO I CONSTRUCCIO TRES SL amb NIF B59096107.
Vist l’informe tècnic referent a la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica i
proposta d’adjudicació, emès per la tècnica del servei de Contractació i per la
coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic en data 23 de gener de 2019, del que es
desprèn que l’oferta presentada per l’empresa CATALANA D’INVERSIO I
CONSTRUCCIO TRES SL amb NIF B59096107 ha obtingut la millor valoració dels
criteris automàtics amb un total de 94,57 punts, segons es fa constar al quadre resum de
l’avaluació final de l’informe esmentat i que a continuació es detalla:

Núm.
Plica

NIF

8

B59096107

CATALANA
D'INVERSIÓ
CONSTRUCCIÓ
TRES SL

4

B65528556

6

Puntuació
Puntuació
termini
oferta
garantia
econòmica
>12 mesos
(fins a 70
(fins a 10
punts)
punts)

LICITADORA

I

Puntuació
experiència
cap d'obra
> 2 anys
(fins a 5
punts)

Puntuació
experiència
encarregat >
5 anys
(fins a 5
punts)

Puntuació
treballadors a
contractar en
situació legal
desocupació
(fins a 10
punts)

Total
Puntuació
(màxim
100 punts)

70,00

8,57

5,00

5,00

6,00

94,57

TEBANCAT SL

49,00

10,00

5,00

5,00

5,00

74,00

B64965759

ISEOVA SL

38,65

5,71

5,00

5,00

6,00

60,36

3

B64410327

CONSTRUCCIONES
FERTRES SL

36,89

7,14

5,00

5,00

3,00

57,04

1

B64311913

VIALITAT I SERVEIS
SLU

35,45

7,14

5,00

5,00

1,00

53,59

7

B65349623

CIVIL STONE SL

25,80

5,71

5,00

5,00

10,00

51,52

2

A59161158

SERXAR SAU

39,04

7,14

5,00

-

0,00

51,18

5

B64143639

HERCAL DIGGERS
SL

25,41

7,14

5,00

5,00

2,00

44,56

Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 6 de febrer de 2019 per a l’adjudicació del
contracte de referència, que fa seus els informes esmentats i acorda, per unanimitat,
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació a l’empresa CATALANA D’INVERSIO I
CONSTRUCCIO TRES SL amb NIF B59096107 del contracte d’obres corresponents al
“Projecte d'adequació del carrer Federico García Lorca entre el carrer General Prim i el
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Passeig del Ferrocarril”, per un import de 127.094,82 euros (iva inclòs) segons l’oferta
presentada per l’empresa, donat que compleix amb les condicions requerides en el plec
de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha estat
l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7
del PCAP.
El desglossament és el següent: 105.037,04 euros pressupost net i 22.057,78 euros en
concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 72 mesos i el número de treballadors a contractar en
situació de desocupació és de 6 persones.
L’empresa segons la seva oferta, es compromet a destinar a l’execució de les obres, a
un cap d’obra amb una experiència de 12 anys (2 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 10 anys com a criteri d’adjudicació
establerts en la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència de 25 anys (5
anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 20
anys com a criteri d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP). Aquesta valoració té
caràcter provisional, a resultes de l’acreditació dels anys d’experiència del cap d’obra i
l’encarregat per part de l’empresa que es proposa com a adjudicatària.
Vist el requeriment de data 18 de febrer de 2019, notificat electrònicament el mateix dia a
l’empresa CATALANA D’INVERSIO I CONSTRUCCIO TRES SL amb NIF B59096107
amb núm. de registre de sortida 2019002590 i vista la documentació aportada per
l’esmentada empresa en data 26 de febrer de 2019 amb núm. de registre d’entrada
2019006859 i, atès que l’adjudicatari proposat ha acreditat, la declaració de plena
vigència de les dades que consten en el ROLECSP, document justificant de l’ingrés de la
garantia definitiva per un import de 5.251,85€, declaració relativa al compliment de les
mesures de prevenció en matèria de riscos laborals, còpia de les condicions de la pòlissa
de l’assegurança de responsabilitat civil contractada i rebut acreditatiu d’estar al corrent
de pagament de la prima, certificat en vigor conforme l’empresa està al corrent de
pagament de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració
tributària i amb la Generalitat de Catalunya, així com envers la Seguretat Social i, la
declaració i acreditacions per a la valoració del criteri d’adjudicació relatiu a l’experiència
de l’equip tècnic, experiència del cap d’obra i de l’encarregat, títol acadèmic i professional
del cap d’obra i targeta acreditativa del número d’identificació fiscal NIF i l’últim rebut de
l’impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) de l’epígraf corresponent amb l’objecte del
contracte.
Vist l’informe favorable sobre l’acreditació de la solvència tècnica i econòmica financera,
emès en data 12 de març de 2019 per l’arquitecta del servei de Projectes i Obres, pel
qual s’informa favorablement la solvència de l’empresa CATALANA D’INVERSIO I
CONSTRUCCIO TRES SL amb NIF B59096107, per dur a terme les obres corresponents
al “Projecte d'adequació del carrer Federico García Lorca entre el carrer General Prim i el
Passeig del Ferrocarril”, on es fa constar que un cop revisada la documentació aportada
per l’empresa acredita: que el cap d’obra té la titulació habilitant i acredita una
experiència de 13 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la
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clàusula 5 del PCAP i 11 anys com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del
PCAP) i que l’encarregat d’obra es comprova que té una experiència acreditada de 30
anys (5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP
i 25 anys com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP). En
conseqüència es comprova que no varia la puntuació final atorgada a l’empresa amb
caràcter provisional a la primera valoració de criteris automàtics que es va efectuar.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 15 de maig de 2019 que fa seus els
informes tècnics referents a la valoració dels criteris automàtics de les ofertes
econòmiques i proposta d’adjudicació emès i signat en data 23 de gener de 2019 per la
tècnica del servei de Contractació i per la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic,
en base als quals acorda, per unanimitat dels seus membres, proposar a l’òrgan de
Contractació l’adjudicació del contracte per a dur a terme les obres corresponents al
“Projecte d'adequació del carrer Federico García Lorca entre el carrer General Prim i el
Passeig del Ferrocarril”, a l’empresa CATALANA D’INVERSIO I CONSTRUCCIO TRES
SL amb NIF B59096107.
Vist que a l’expedient de contractació s’incorpora còpia de l’acta de replanteig del projecte
executiu del Projecte d'adequació del carrer Federico García Lorca entre el carrer
General Prim i el Passeig del Ferrocarril, signada per l’arquitecta del servei de Projectes i
Obres en data 27 de juliol de 2018.
Vist que el projecte de les obres consta aprovat definitivament pel Ple municipal en data
19 de juliol de 2018.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
Atès que s’ha comprovat que l’empresa CATALANA D’INVERSIO I CONSTRUCCIO
TRES SL amb NIF B59096107 consta inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses
licitadores de Catalunya i en el ROLECSP.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor delegat en
funcions de l’Àrea de Serveis Centrals de data 30 de maig de 2019, que consta a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417,
de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7
d’agost de 2015.

PROPOSO:
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Primer.- Determinar que la millor oferta en relació qualitat-preu és la presentada per
l’empresa CATALANA D’INVERSIO I CONSTRUCCIO TRES SL amb NIF B59096107,
per un import de 127.094,82 euros (iva inclòs) segons l’oferta presentada per l’empresa,
atès que compleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules administratives
particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha estat l’oferta amb la millor relació
qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP. El termini
d’execució del contracte serà de 4 mesos i es computarà des de la data de formalització
de l’acta de comprovació de replanteig si abans ha estat notificada l’aprovació del Pla de
Seguretat i Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari, o de l’acta d’inici d’obres, d’acord
amb el que es disposa la clàusula 3.1 del plec de clàusules administratives particulars.
El desglossament és el següent: 105.037,04 euros pressupost net i 22.057,78 euros en
concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 72 mesos i el número de treballadors a contractar en
situació de desocupació és de 6 persones.
L’empresa es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap d’obra amb una
experiència acreditada de 13 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida
establerts en la clàusula 5 del PCAP i 11 anys com a criteri d’adjudicació establerts en la
clàusula 7 del PCAP) i que l’encarregat d’obra es comprova que té una experiència
acreditada de 30 anys (5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la
clàusula 5 del PCAP i 25 anys com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del
PCAP).
Segon.- Adjudicar el contracte de les obres corresponents al projecte executiu del
“Projecte d'adequació del carrer Federico García Lorca entre el carrer General Prim i el
Passeig del Ferrocarril”, a l’empresa CATALANA D’INVERSIO I CONSTRUCCIO TRES
SL amb NIF B59096107, per l’import i termini abans esmentats.
Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 4U045 1532B
60904, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General per a la
comptabilització en fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia núm.
920190003717 i 920190003716.
Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà no més
tard dels 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació d’aquest acord i que se’l
requerirà a aquests efectes.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a les empreses licitadores i als serveis
municipals interessats en aquesta licitació.
Sisè.- Publicar en el Perfil del Contractant aquest acord d’adjudicació.
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Directora de l'Àrea de Serveis Centrals

El regidor delegat de l'Àrea de Serveis Centrals en funcions,

Rosa M. Aranda Contreras

MOISES RODRIGUEZ
CANTON

30/05/2019 17:54:51

30/05/2019 19:12:39
Intervingut a efectes de fiscalització
prèvia
limitada
d'acord amb les bases d'execució del
pressupost
el
reglamenti de control
intern.
La interventora

Sandra Cerdà Gómez

04/06/2019 15:43:41
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