Ref. 2/2018/COOS
Expedient: COOS - Contracte d'obres en obert simplificat
Document: Acta interna Mesa
Assumpte: Projecte tècnic d’adequació al carrer Federico García Lorca entre el carrer
General Prim i el Passeig del ferrocarril.
A la ciutat de Rubí, a les 11:30 hores del dia 15 de maig de 2019, es constitueix, convocats en
legal forma els seus membres, la Mesa de contractació que resta conformada com tot seguit es
detalla:
President:

Sr. Juan López Núñez, Regidor d’Obra Pública.

Vocals:

Sr. Sandra Cerdà Gómez, Interventora
Sr. Nicolau López Aznar, Vicesecretari accidental, en exercici de les
funcions encomanades a la Vicesecretaria General pel Decret d’Alcaldia
1281/2017 de 23 de febrer de 2017.
Sra. Mª Carmen Méndez Arrebola, Coordinadora de l’Àmbit d’Obra i
Espai Públic.

Secretària:

Sra. Visitación Rico, TAG del servei de Contractació.

Primer.- En data 30 de novembre de 2018 es va constituir la Mesa de contractació per
l’obertura del sobre únic, en la qual es va acordar requerir i notificar a l’empresa CATALANA
D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES SL amb NIF B59096107 la justificació de la viabilitat de la
seva oferta econòmica, en el termini de 5 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de
la notificació d’acord amb l’article 149 de la LCSP, atès que es presumeix que ha estat
formulada en termes que la fan anormalment baixa segons l’establert a l’article 85 del
RGLCAP.
L’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES SL amb NIF B59096107
va
presentar la justificació corresponent dintre del termini atorgat (registre d’entrada 2018039483
de data 20 de desembre de 2018).
Vist l’informe tècnic emès en data 22 de gener de 2019 per la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i
Espai Públic, en el qual es conclou que analitzada la documentació aportada pel licitador, es
justifica de forma raonada i detalladament el baix nivell dels seus preus i que aquesta
justificació es basa en el punt (b) contemplat en l’article 149.4 de la LCSP, per tant s’informa
favorablement la justificació de l’oferta presentada per l’empresa.
Segon.- En data 6 de febrer de 2019 es va constituir la Mesa de contractació per a adjudicar el
contracte de les obres previstes al projecte d’adequació del carrer Federico García Lorca entre
el carrer General Prim i el Passeig del Ferrocarril. En l’acta de la mesa es desprèn el següent:
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Proposar a l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES S.L. amb NIFB59096107 com
adjudicatària del contracte Obres previstes en el projecte tècnic d’adequació del carrer Federico García
Lorca entre el carrer General Prim i el Passeig del Ferrocarril, per un import de 127.094,82€ (iva
inclòs) segons l’oferta presentada per l’empresa, donat que acompleix amb les condicions requerides en
el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de condicions tècniques i ha estat l’oferta amb
la millor 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 es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap d’obra amb una experiència de 12
anys i un encarregat amb una experiència 25 anys.”
L’experiència que es valora en l’informe de criteris automàtics senyalat (12 anys en el cas del cap d’obra i
25 anys en el cas de l’encarregat d’obra) és la que l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I
CONSTRUCCIÓ TRES S.L. amb NIF B59096107 presenta en la seva oferta com a experiència superior
als 2 anys previstos com a solvència tècnica en la clàusula 5 del PCAP en el cas del cap d’obra i superior
als 5 anys previstos com a solvència tècnica en el cas de l’encarregat d’obra.
La valoració efectuada 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.
Tercer.- En data 26 de febrer de 2019, l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ
TRES S.L. amb NIF B59096107 entra per registre documentació amb l’acreditació de l’experiència
de l’equip tècnic valorada com a criteri d’adjudicació.
En data 12 de març de 2019, l’arquitecte del Servei de Projectes i Obres emet informe
favorable sobre la documentació presentada per CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ
TRES S.L
Segons la seva oferta, l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES S.L.., es
compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap d’obra amb una experiència de 14
anys (dos anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 12
anys com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP) i a un encarregat amb
una experiència 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 data 23 de gener de 2019, l’informe tècnic referent a la valoració dels criteris avaluables de
forma automàtica, examinada la documentació aportada per l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ
I CONSTRUCCIÓ TRES S.L., conclou que :
1. El cap d’obra té una titulació habilitant i una experiència acreditada de 13 anys en
treballs de cap d’obra i d’estudis tècnics d’obra. Segons la documentació presentada i
les característiques del contracte es considera acreditada i suficient l’experiència del
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cap d’obra. Tot i que el licitador oferta un cap d’obra amb una experiència de 14 anys, els
anys acreditats suposen el màxim de puntuació i per tant, no fan variar la puntuació final
de CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES S.L. com a oferta adjudicatària.
2. L’encarregat té una experiència acreditada de 30 anys i 4 mesos com a encarregat d’obres,
segons la documentació presentada i les característiques del contracte es considera acreditada
i suficient l’experiència de 30 anys de l’encarregat d’obra.
Conclusions
D’acord a la documentació presentada en data 26 de febrer de 2019 s’informa favorablement la
solvència de l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES S.L. per dur a terme les
obres contemplades al “Projecte d’adequació del carrer Federico García Lorca entre el carrer
General Prim i el Passeig del Ferrocarril. En l’acta de la mesa es desprèn el següent” .
Tenint en compte l’informe tècnic de valoració de la solvència tècnica abans senyalat, que la
Mesa fa seu, la valoració provisional del criteri d’adjudicació referent a la qualitat de l’equip
tècnic (cap d’obra i encarregat) efectuada en l’informe tècnic referent 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 la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i
Espai Públic, ha esdevingut definitiva a resultes de l’acreditació dels anys d’experiència. En
conseqüència, la puntuació total que va ser atorgada amb caràcter provisional també esdevé
definitiva.
En base a l’anterior, la Mesa de contractació acorda per unanimitat:
Únic.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, de conformitat amb el previst a
l’informe tècnic referent 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 la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic, que la Mesa fa seu, i en base a
l’informe de solvència tècnica emès i signat en data 12 de març de 2019 per la coordinadora de
l’Àmbit d’Obra i Espai Públic, l’adjudicació a l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I
CONSTRUCCIÓ TRES S.L. amb NIF B59096107 del contracte d’obres corresponents al Projecte
d’adequació del carrer Federico García Lorca entre el carrer General Prim i el Passeig del
Ferrocarril per un import de 127.094,82€ (iva inclòs) segons l’oferta presentada per ’empresa, donat que
acompleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de
condicions tècniques i ha estat l’oferta amb la millor 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.
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L’empresa es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap d’obra amb una
experiència acreditada de 13 anys (dos 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 a un encarregat amb 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).
Essent les 11:45 hores, finalitza la Mesa de contractació convocada i s’aixeca la present acta
que signaran els i les assistents.
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TAG Servei de Contractació

Coordinadora de l'Ambit
d'Obra i Espai Públic

VISITACION RICO FLOR

M. Carmen Méndez Arrébola

El vicesecretari accidental

Intervingut a efectes de fiscalització prèvia
limitada
21/05/2019
d'acord
amb7:59:01
les bases d'execució del
pressupost
el reglamenti de control
intern.
La interventora

NICOLAS LOPEZ AZNAR

Sandra Cerdà Gómez

21/05/2019 9:44:10

22/05/2019 8:12:59

17/05/2019 8:28:34

El regidor delegat d'Obra pública

JUAN LOPEZ NUÑEZ

22/05/2019 9:28:24

