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Títol de l’acord:
Adjudicació, pel procediment obert, de les obres ordinàries del projecte d’adequació de
terrenys municipals per a la seva utilització com a correcans en el Masnou. LIC.
1/2017.
Text de l’acord:
Vist l’expedient que es tramita per a la contractació de les obres ordinàries del projecte
d’adequació de terrenys municipals per a la seva utilització com a correcans en el
Masnou, amb un pressupost d’execució per contracte de 56.198,35 €, €, IVA exclòs.
Vist que, del resultat de la tramitació de la licitació, d’acord amb els articles 138, 142.1
i 4, i 157 a 161 del TRLCSP, es van presentar 9 empreses, quedant totes elles
admeses tal com es va fer constar en les actes de la mesa de dates 11 i 27 d’abril de
2017.
Atès que les empreses, ARTEA MEDIAMBIENT, SL; FIRTEC, SAU; COYNSA 2000,
SL; i ARVISA OBRES I PROJECTES, SL, van ser requerides perquè justifiquessin les
seves ofertes econòmiques donat que l’arquitecta municipal les va considerar
anormalment baixes, segons informe de data 5 de maig de 2017.
Vista l’acta de la Mesa de contractació de data 9 de juny de 2017, es pot constatar que
les empreses ARTEA MEDIAMBIENT, SL i FIRTEC, SAU, no van aportar cap
documentació per justificar la seva baixa, i la resta d’empreses requerides que van
presentar les justificacions, COYNSA 2000, SL; i ARVISA OBRES I PROJECTES, SL
no van ser acceptades per la mesa, en virtut de l’informe emès per l’arquitecta
municipal amb data 2 de juny de 2017, quedant, per tant, les 4 empreses esmentades
excloses de la licitació.
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Atès que en la mateixa acta de la Mesa de 9 de juny de 2017, es constata l’acceptació
del contingut de l’informe de l’arquitecta municipal de 2 de juny de 2017, en relació a
les valoracions efectuades i al resultat de la puntuació una vegada aplicats el criteris
avaluables d’acord amb la clàusula 17a del plec de clàusules administratives
particulars, d’acord amb el següent resum:

empresa
CIVIL STONE, SL
CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL
VIALITAT I SERVEIS, SL
SEÑALES GIROD, SL
UTE EXCAVACIONS MONTSERRAT, SL
CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL

oferta baixa (Bi) % puntuació
50.774,12
9,65
87,82
49.894,00
11,22
89,49
55.608,27
1,05
66,55
53.420,91
4,94
80,77
46.020,82
18,11
95,01

Atès el resultat anterior, la Mesa de Contractació va proposar l’adjudicació del
contracte a favor de l’empresa UTE EXCAVACIONS MONTSERRAT, SL - CATALANA
D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL pel preu de 46.020,82 € IVA
exclòs.
Vista que la Mesa de contractació es va constituir novament amb data 10 de juliol de
2017 a l’objecte de valorar la renúncia presentada per la UTE EXCAVACIONS
MONTSERRAT, SL - CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS,
SL per la qual manifestava que l’empresa Excavacions Montserrat, SL que formava la
UTE no podia acreditar tota la solvència requerida i, per tant, no procedia l’adjudicació
del contracte.
Vist que en la mateixa acta de 10 de juliol de 2017 la Mesa de Contractació va
acceptar la renúncia presentada per la UTE CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS ASSOCIATS, SL - EXCAVACIONS MONTSERRAT, i va proposar
l’adjudicació del contracte d’aquesta licitació a favor del segon licitador, l’empresa
CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL, pel preu de 49.894,00 € IVA exclòs, amb
una puntuació de 89,49 punts, i elevar l’acta a l’òrgan de contractació, per a procedir,
en el seu cas, a l’adjudicació del contracte, d’acord amb la clàusula 18a del plec de
clàusules administratives particulars i en els termes previstos a l’article 151.2 del
TRLCSP.
Vist que l’empresa CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL, representada pel Sr.
Josep M. Borràs Carbonell, es compromet a realitzar les obres per la quantitat de
49.894,00 €, IVA exclòs.
Vist que aquesta empresa ha presentat la documentació justificativa de trobar-se al
corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, els documents
justificatius de la seva aptitud per contractar, la pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil, l’alta de l’IAE, justificant de pagament de la publicació de l’anunci
de licitació, així com el resguard d’haver constituït, a la Dipositaria Municipal, la
garantia definitiva per import de 2.494,70 €.
Vistos els informes emesos pel tresorer municipal i per l’Organisme de Gestió
Tributària en relació amb la inexistència de deutes amb l’Ajuntament del Masnou per
part de l’empresa CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL
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Aquests acords de la Junta de Govern es prenen en virtut de les delegacions
efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 1082, de data
16 de juny de 2015 i publicat al BOPB de data 29 de juny de 2015.
En l’exercici de les competències conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’Alcaldia mitjançant el Decret amb data 16 de juny de 2015 i publicat al BOPB de data
29 de juny de 2015, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents:

Primer. Declarar vàlid l’acte de licitació.
Segon. Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació segons les actes dels dies
11 i 27 d’abril, 4 de maig, 9 de juny i 10 de juliol de 2017.
Tercer. Adjudicar el contracte de les obres ordinàries del projecte d’adequació de
terrenys municipals per a la seva utilització com a correcans, a l’empresa CATALANA
DE TREBALLS I OBRES, SL, amb CIF núm. B-64812464, i en el seu nom i
representació al Sr. Josep M. Borràs Carbonell, per un import de 49.894,00 € IVA
exclòs, més 10.477,74 € en concepte d’IVA, d’acord amb l’informe tècnic emès en data
2 de juny de 2017 i amb l’acta de la mesa de contractació de 10 de juliol de 2017.
La durada d’aquestes obres es fixa en dos mesos a comptar des del dia en què se
signi l’acta de comprovació de replanteig.
Quart. Aprovar la despesa derivada de la realització d’aquestes obres que es farà
efectiva amb càrrec a la partida MS 17100 61999 del pressupost municipal d’enguany.
Cinquè. Requerir a l'adjudicatària perquè en el termini màxim de quinze dies hàbils
següents al de la notificació d’aquest acord procedeixi a la signatura del contracte.
Sisè. Notificar aquest acord a les empreses licitadores i publicar-lo al perfil de
contractant.
Setè. Publicar la formalització del contracte al perfil del contractant.
Vuitè. Facultar l’alcalde i al secretari per a la signatura del contracte administratiu
oportú.
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Posicionament
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany, la Sra. Noemí Condeminas Riembau, la Sra. Sílvia
Folch i Sánchez, el Sr. Ricard Plana i Artús i la Sra. Neus Tallada i Moliner, hi voten a
favor.

