Maria de Aránzazu Casals Roldan, Secretària del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i de
la Diputació de Lleida,
CERTIFICO:
Que segons consta a l’esborrany de l’Acta de la sessió CEXC2022/10-extraordinària de la Comissió
Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local celebrada el dia 10 de novembre de 2022 i,
per tant, a reserva dels termes que resultin de la seva aprovació definitiva, fou aprovat per unanimitat
dels seus membres presents, l’acord que transcrit literalment és com segueix:

Lluís Soler i Panisello
Maria de Aranzazu Casals
Roldan

Signatura 1 de 2

14/11/2022 Secretaria CCDL

Signatura 2 de 2

15/11/2022 Presidència CCDL

“05.- Aprovació, si escau, de l’adjudicació de l’Acord marc de serveis d’assessorament tècnic i jurídic
vinculats a la tramitació d’expedients urbanístics amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(exp. núm. 2022.01)

ANTECEDENTS.1.- El CCDL, com a ens instrumental de l’ACM i d’acord amb els objectius i finalitats definits als seus
Estatuts, entre els que destaquen la promoció, millora, optimització i eficiència dels serveis i activitats
d’interès general d’acord amb els principis de sostenibilitat, eficàcia i eficiència, i en particular, d’acord
amb les facultats per a la promoció de licitacions públiques amb destinació a les entitats locals de
Catalunya i suport a la Central de Contractació de l’ACM, que té atribuïdes, rep, periòdicament,
encàrrecs per part d’aquesta última, per portar a terme licitacions d’Acords marc amb destinació a les
entitats de Catalunya. D’aquesta manera, el CCDL porta a terme la licitació de contractes amb destinació
a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la
contractació administrativa, previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic,
principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada de diferents
serveis i subministraments amb destí a les entitats locals de Catalunya mitjançant les seves centrals de
contractació.
Els antecedents a on el CCDL i l’ACM, a través del Sistema d’adquisició centralitzada, han actuat, han
tingut un grau d’adhesió molt important, essent un element demostratiu de com cooperar i
mancomunar esforços. Així, l’ACM i el CCDL ja tenen l’experiència d’haver gestionat diferents Acords
marc, com per exemple, de subministrament elèctric, de gas natural, de màquines d’impressió i
multifunció, de vehicles de serveis generals, de vehicles de serveis policials, d’arrendament de vehicles
amb opció o sense opció de compra, assegurança de responsabilitat civil, etc., així com també de
subministrament de paper, tots ells, amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
2.- L’ACM, com a entitat municipalista, té vàries finalitats, entre les quals hi ha la de prestar
assessorament i donar suport als ens locals i, en definitiva, als electes i personal al servei d’aquests
entitats per tal que puguin desenvolupar millor les tasques del dia a dia. Per aquest motiu l’ACM ha
promogut la creació de la Fundació Municipalista d’Impuls territorial per tal d’acompanyar als
ajuntaments, en l’àmbit de la dinamització i gestió territorial, l’urbanisme o l’acció climàtica per abordar
necessitats emergents, així com també per implementar agendes globals, a escala local i amb l’accent
social.
En un moment com l’actual en el que la promoció de l’activitat econòmica esdevé indispensable per a
garantir el desenvolupament i sostenibilitat dels nostres municipis, es considera oportú i necessari
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tramitar un Acord Marc per a la contractació de serveis d’assessorament tècnic i jurídic vinculat a la
tramitació d’expedients de naturalesa urbanística, amb destinació a les entitats locals de Catalunya,
necessaris per a facilitar la gestió i tramitació dels expedients en curs a les Administracions Locals, atès
que en moltes ocasions el volum d’expedients no és assumible per les estructures municipals i essent
necessari dotar a les mateixes d’un suport extern que faciliti l’impuls de la tramitació administrativa.

3.- En data 17 de juny de 2022 la Presidència del Consorci Català pel Desenvolupament Local aprovà la
Resolució número 2022/51, amb el següents acords:
“Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per la licitació de l’Acord marc de serveis d’assessorament
tècnic i jurídic vinculats a la tramitació d’expedients urbanístics amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (expedient de contractació núm. 2022.01) per l’adjudicació de l’Acord marc a empreses que
puguin acomplir l’objecte del contracte, de conformitat amb l’article 221.4 de la LCSP, mitjançant
procediment obert, en que tot empresari interessat podrà presentar una proposició, restant exclosa
tota negociació del termes del contracte, d’acord amb el que preveu l’article 131.2 de la LCSP, en relació
amb els articles 156 i següents de la LCSP., amb diversos criteris d’adjudicació.
Segon.- Aprovar, així mateix, els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques de l’Acord marc de serveis d’assessorament tècnic i jurídic vinculats a la
tramitació d’expedients urbanístics amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient de
contractació núm. 2022.01) disposant-ne la corresponent publicació al perfil de contractant de l’entitat.

14/11/2022 Secretaria CCDL

Lluís Soler i Panisello

En aquest sentit, mitjançant acord de la Comissió de Presidència de l’ACM de data 13 de desembre de
2021, es va encarregar al CCDL l’inici d’expedient i licitació d’un Acord marc de de serveis
d’assessorament tècnic i jurídic vinculat a la tramitació d’expedients de naturalesa urbanística en els Ens
Locals; i posteriorment, el CCDL mitjançant Resolució de Presidència 5/2022, de data 20 de gener de
2022, va acceptar l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’ACM, i va aprovar l’inici d’expedient
de contractació núm. 2022.01 per a la licitació de l’Acord marc, així com també obrir un període per
realitzar consultes preliminars, d’acord amb la Instrucció interna 1/2018, i de la qual en va resultar
l’Informe respecte dels resultats de les consultes preliminars, publicat al perfil de contractant en data 28
de febrer de 2022.

Tercer.- Autoritzar la despesa corresponent que comporta per al CCDL la tramitació de la licitació del
present Acord, amb càrrec al pressupost vigent, i que es xifren en 2.000 euros, corresponents a
despeses de publicitat i tramitació.

Maria de Aranzazu Casals
Roldan

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

15/11/2022 Presidència CCDL

El Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (en endavant, ACM), en el marc dels seus objectius i funcions, i per tal de vetllar per la
millora, l’optimització i l’eficiència en la utilització dels recursos públics de les entitats locals de
Catalunya, han impulsat la licitació d’un Acord marc de serveis d’assessorament tècnic i jurídic vinculat a
la tramitació d’expedients de naturalesa urbanística en els Ens Locals.

4.- L’Acord marc té la qualificació de contracte de serveis segons el que estableix l’article 17 de la LCSP, i
es divideix en setze (16) lots, amb la finalitat de seleccionar diverses empreses per a cada unitat de

Quart.- Anunciar la licitació pública del present Acord mitjançant la publicació del corresponent anunci
al DOUE, al perfil del contractant i al DOGC, així com en dos diaris de màxima difusió, segons s’estableix
a l’article 135 de la LCSP.
Cinquè. - Donar compte de l’adopció d’aquest acord a l’Assemblea General del CCDL.”
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licitació, amb capacitat de complir amb les prestacions previstes a llur objecte, mitjançant procediment
obert, en què tot empresari interessat podrà presentar una proposició restant exclosa tota negociació
dels termes del contracte. La licitació es realitzarà segons les previsions dels articles 131.2 de la LCSP, en
relació amb els articles 156 i següents de la LCSP.

Lluís Soler i Panisello
Maria de Aranzazu Casals
Roldan

Signatura 1 de 2

14/11/2022 Secretaria CCDL

Signatura 2 de 2

15/11/2022 Presidència CCDL

Els destinataris dels serveis objecte d’aquest Acord marc són els actuals membres de l’ACM i el CCDL i
els ens locals que estan vinculats a aquests, així com els seus ens dependents i els consorcis que
gestionen serveis locals o activitats d’interès local en què participen aquests ens locals vinculats, aquells
altres ens que realitzin activitats d’interès local en règim de concessió administrativa, conveni o altre
tipus d’acords, sempre i quan els gestors siguin entitats sense ànim de lucre, així com aquelles altres
entitats previstes en el reglament de la Central de contractació de l’ACM, en els termes previstos al
PCAP d’aplicació.
L’Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes de l’article 221.4 de la LCSP i té com a
objecte la regulació de les condicions en que tindran lloc els serveis de redacció de projectes i direcció
d’obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per les entitats destinatàries, adherides al
sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 228.3 de la
LCSP.
El seu valor total estimat, de conformitat amb el que disposa la clàusula 9 del PCAP, s’ha calculat en
funció dels preus dels contractes basats previstos pel període inicial i les seves possibles pròrrogues fins
a un màxim de quaranta-vuit mesos, període inicial i pròrrogues, i ascendeix a la suma de 23.353.591,37
euros (IVA exclòs). En aquest sentit, el valor estimat total, incloses les modificacions previstes a la
clàusula cinquanta-dosena del plec, fins a un màxim del 20%, així com el 10% addicional, d'acord amb
les previsions dels articles 309.1 de la LCSP, al tractar-se d'un contracte de preus unitaris, és de
28.024.309,64 euros (IVA exclòs). El pressupost de licitació correspon al valor dels contractes basats a
tramitar durant el període d’execució inicial de l’Acord marc, vint-i-quatre mesos, i es xifra en la
quantitat estimada de 13.265.272,99 euros (IVA inclòs).
La forma d’adjudicació de l’Acord marc serà mitjançant procediment obert, en què tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, restant exclosa tota negociació del termes del contracte,
mitjançant diversos criteris amb judici de valor, així com també segons diferents criteris automàtics que
valoren la proposició econòmica, tal i com s’estableix a la clàusula 18 del PCAP que regeix l’Acord marc.
5.- En data 22 de juliol de 2022 la Presidència del CCDL va emetre la Resolució 2022/67, la qual, entre
altres punts, designà els membres de la mesa de contractació i convocà als membres de la mesa pel dia
27 de juliol, un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes.
6.- En data 27 de juliol de 2022 es va reunir, en sessió privada i de manera telemàtica, la mesa de
contractació per l’obertura del Sobre A (documentació administrativa), i els membres de la Mesa van
constatar les empreses que havien presentat proposicions per participar en la licitació en temps i forma,
que seguidament es relacionen:
Empresa

NIF

Pere Madí Burgell

40506666D

CORSUNSKY & MORÉ S.L.P.

B55028393

OUA Gestió del Territori i Urbanisme B63572267

Data de
registre
21/07/2022
16:29:26
22/07/2022
16:56:53
25/07/2022
13:50:26

Número de registre
d'entrada

Lot

E/001060-2022

2, 6, 10, 14

E/001070-2022

13, 14, 15, 16

E/001077-2022

13, 14, 15, 16
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NOVA CELONA, S.L.

B59339622

Olga Correa Sala

43798986V

EP ENGINYERIA GRUP 7 SLP

B17345679

25/07/2022
14:52:11
25/07/2022
17:48:17
25/07/2022
20:22:31

E/001078-2022

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16

E/001083-2022

1, 4, 13, 16

E/001092-2022

2, 6, 10, 14

Lluís Soler i Panisello

Signatura 2 de 2

15/11/2022 Presidència CCDL

Un cop realitzada l’obertura dels Sobres A i analitzada la documentació presentada es va constatar que
la documentació presentada per part de totes les empreses era correcta i adequada al que disposa la
clàusula 16 del PCAP d’aplicació, a excepció de l’existència d’algunes deficiències i/o aclariments, que
seguidament es relacionen, la correcció de les quals fou necessària mitjançant la pràctica dels
corresponents requeriments d’esmena:
1) Requerir a PERE MADÍ BURGELL a que acrediti la solvència tècnica necessària per presentar-se
als lots 6 i 10 (disposar d’un enginyer industrial o titulació equivalent habilitada).
2) Requerir a la Sra. OLGA CORREA SALA a que aporti el DEUC, degudament emplenat, de la Sra.
Adelia Arroyo Pedrero, atès que la mateixa és indicada com a mitjà extern de solvència tècnica.
3) Requerir a la mercantil EP ENGINYERIA GRUP 7 SLP a que indiqui si ha presentat oferta al lot 10
i, en cas de que així sigui, quina és la solvència tècnica prevista en forma d’equip mínim adscrit
al contracte.
Així mateix, la Mesa va acordar per unanimitat nomenar els membres de la Ponència tècnica de suport,
en els termes recollits a l’acta de la reunió, que consta a l’expedient i ha estat publicada en temps i
forma al perfil de contractant del CCDL.
7.- En data 3 d’agost de 2022 la Mesa de contractació es va reunir per valorar els requeriments efectuats
i les respostes presentades als mateixos. Fruit d’aquesta valoració, i estudiades les respostes, la Mesa
acordà, acord que serà elevat a l’òrgan de contractació, el següent:
1) Excloure les ofertes presentades per el Sr. PERE MADÍ BURGELL en els lots 6 i 10, en no acreditar
la solvència tècnica requerida per aquests lots (veure clàusula 16 del PCAP).

Maria de Aranzazu Casals
Roldan

Signatura 1 de 2

14/11/2022 Secretaria CCDL

2) Donar per satisfet el requeriment efectuat a la Sra. OLGA CORREA SALA, atesa la documentació
presentada.
3) Donar-se per assabentada de l’existència d’ofertes que, tot i aparèixer com existents per la
plataforma, no han estat finalment presentades, com es veurà en el moment d’obrir els
corresponents sobres.
Respecte aquest darrer punt, es relacionen les empreses i les unitats de licitació a les que finalment no
van presentar oferta, tot i constar en el document emès per la plataforma de contractació:
- NOVA CELONA, SL: no presenta oferta en els lots 1, 5, 6, 7, 8 i 13.
- EP ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P.: no presenta oferta en el lot 10.
- CONSUNSKY & MORÉ, S.L.P.: no presenta oferta en el lot 13.
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Seguidament es procedí a la descàrrega del contingut del sobre B (documentació subjecte a criteris de
valor), donant trasllat a la Ponència tècnica designada per tal de fer la valoració d’aquestes ofertes, tal i
com consta a l’acta de la sessió, incorporada a l’expedient.

Lluís Soler i Panisello
Maria de Aranzazu Casals
Roldan

Signatura 1 de 2

14/11/2022 Secretaria CCDL

Signatura 2 de 2

15/11/2022 Presidència CCDL

8.- En data 15 de setembre de 2022 la Mesa de contractació es va reunir, en sessió privada i de manera
telemàtica, per tal d’analitzar les propostes tècniques presentades per les empreses, així com l’informe
tècnic emès per la Ponència tècnica de suport en compliment de l’encàrrec rebut per la mesa a la seva
sessió anterior. Aquest informe, que consta com la resta de la documentació a l’expedient, fou aprovat
en la seva integritat pels membres de la mesa, resultant la puntuació de les proposicions tècniques
d’acord amb el detall que es reprodueix seguidament:
CRITERI CRITERI CRITERI

LOT

LICITADOR

1

OLGA SALA CORREA

35,00

5,00

5,00

45,00

1

NOVA CELONA, S.L.

0,00

0,00

0,00

0,00

2

NOVA CELONA, S.L.

28,33

5,00

5,00

38,33

2

EP ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P.

29,38

3,57

2,50

35,45

2

PERE MADÍ BURGELL

21,32

2,86

2,50

26,68

3

NOVA CELONA, S.L.

20,50

3,50

4,00

28,00

4

OLGA SALA CORREA

33,13

2,86

3,13

39,12

4

NOVA CELONA, S.L.

27,52

5,00

5,00

37,52

5

NOVA CELONA, S.L.

0,00

0,00

0,00

0,00

6

EP ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P.

35,00

5,00

5,00

45,00

6

NOVA CELONA, S.L.

0,00

0,00

0,00

0,00

7

NOVA CELONA, S.L.

0,00

0,00

0,00

0,00

8

NOVA CELONA, S.L.

0,00

0,00

0,00

0,00

9

NOVA CELONA, S.L.

20,50

3,50

4,00

28,00

10

NOVA CELONA, S.L.

35,00

5,00

5,00

45,00

10

EP ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P.

0,00

0,00

0,00

0,00

11

NOVA CELONA, S.L.

20,50

3,50

4,00

28,00

12

NOVA CELONA, S.L.

20,50

3,50

4,00

28,00

13

OLGA SALA CORREA

34,38

4,00

5,00

43,38

28,40

5,00

4,00

37,40

13 OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME

01

02

03

TOTAL

5

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

baba2d3d08b5450f9f4988daa71bc846001

Url de validació

https://muxccdl.acm.cat:5454/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=004

Metadades

Classificador:Certificat -

15/11/2022 Presidència CCDL

13

CONSUNSKY & MORÉ, S.L.P.

0,00

0,00

0,00

0,00

13

NOVA CELONA, S.L.

0,00

0,00

0,00

0,00

14

CONSUNSKY & MORÉ, S.L.P.

32,50

3,57

2,50

38,57

14

NOVA CELONA, S.L.

27,57

5,00

5,00

37,57

14 OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME

27,86

3,57

2,50

33,93

14

EP ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P.

23,16

3,57

2,50

29,23

14

PERE MADÍ BURGELL

20,16

2,86

2,50

25,52

15

CONSUNSKY & MORÉ, S.L.P.

32,50

3,57

2,50

38,57

15

NOVA CELONA, S.L.

27,57

5,00

5,00

37,57

15 OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME

27,86

3,57

2,50

33,93

16

OLGA SALA CORREA

31,79

2,86

3,13

37,78

16

CONSUNSKY & MORÉ, S.L.P.

31,07

3,57

2,50

37,14

16

NOVA CELONA, S.L.

26,43

5,00

5,00

36,43

26,43

3,57

2,50

32,50

16 OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME

Lluís Soler i Panisello

L’acta de la Mesa de contractació, així com l’Informe tècnic emès per la Ponència tècnica van ser
publicats al perfil de contractant.
9.- En data 21 de setembre de 2022 la Mesa de contractació es va reunir, en sessió pública i de manera
telemàtica, per procedir a la descàrrega i lectura de la documentació continguda en els sobres C de la
present licitació (ofertes de caràcter automàtic i ordre de prelació de les ofertes), tot publicant en
posterioritat l’Acta de la Mesa en el perfil de contractant.
10.- En data 11 d’octubre de 2022 la Mesa de contractació, en sessió privada, es va reunir per procedir a
valorar, de manera integrada, les ofertes contingudes en els sobres B i C per cada licitador, per la qual
cosa en resultà la puntuació definitiva de les proposicions admeses que seguidament es detalla:
LOT

ÀMBIT

TERRITO
RI

LICITADOR

Barcelon
OLGA SALA CORREA
a

S_B

S_C

TOTAL

45,00

53,00

98,00

1

Pla de xoc llicències d'obres

2

Pla de xoc llicències d'obres

Girona

NOVA CELONA, S.L.

38,33

53,00

91,33

2

Pla de xoc llicències d'obres

Girona

EP ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P.

35,45

52,68

88,13

Maria de Aranzazu Casals
Roldan

Signatura 1 de 2

14/11/2022 Secretaria CCDL

Signatura 2 de 2

En aquest punt es constata que les empreses indicades en el punt anterior no havien presentat oferta en
els lots anunciats.
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15/11/2022 Presidència CCDL
Lluís Soler i Panisello

Signatura 2 de 2

14/11/2022 Secretaria CCDL
Maria de Aranzazu Casals
Roldan

Signatura 1 de 2

2

Pla de xoc llicències d'obres

Girona

PERE MADÍ BURGELL

26,68

40,20

66,88

3

Pla de xoc llicències d'obres

Lleida

NOVA CELONA, S.L.

28,00

53,00

81,00

4

Pla de xoc llicències d'obres

Tarragon
NOVA CELONA, S.L.
a

37,52

53,00

90,52

4

Pla de xoc llicències d'obres

Tarragon
OLGA SALA CORREA
a

39,12

49,10

88,22

5

Pla de xoc llicències d'activitats

Barcelon
DESERT
a

6

Pla de xoc llicències d'activitats

Girona

EP ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P.

45,00

55,00

100,00

7

Pla de xoc llicències d'activitats

Lleida

DESERT

8

Pla de xoc llicències d'activitats

Tarragon
DESERT
a

9

Inspeccions urbanístiques i
d'activitats

Barcelon
NOVA CELONA, S.L.
a

28,00

53,00

81,00

10

Inspeccions urbanístiques i
d'activitats

Girona

NOVA CELONA, S.L.

45,00

53,00

98,00

11

Inspeccions urbanístiques i
d'activitats

Lleida

NOVA CELONA, S.L.

28,00

53,00

81,00

12

Inspeccions urbanístiques i
d'activitats

Tarragon
NOVA CELONA, S.L.
a

28,00

53,00

81,00

13

Informes previs certificats de
règim urbanístic

Barcelon
OLGA SALA CORREA
a

43,38

49,40

92,78

13

Informes previs certificats de
règim urbanístic

Barcelon OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I
a
URBANISME

37,40

55,00

92,40

14

Informes previs certificats de
règim urbanístic

Girona

NOVA CELONA, S.L.

37,57

53,00

90,57

14

Informes previs certificats de
règim urbanístic

Girona

CONSUNSKY & MORÉ, S.L.P.

38,57

51,24

89,81

14

Informes previs certificats de
règim urbanístic

Girona

OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I
URBANISME

33,93

52,00

85,93

14

Informes previs certificats de
règim urbanístic

Girona

EP ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P.

29,23

49,98

79,21

14

Informes previs certificats de
règim urbanístic

Girona

PERE MADÍ BURGELL

25,52

37,50

63,02

15

Informes previs certificats de
règim urbanístic

Lleida

NOVA CELONA, S.L.

37,57

53,00

90,57
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15/11/2022 Presidència CCDL
Lluís Soler i Panisello

Signatura 2 de 2

14/11/2022 Secretaria CCDL
Maria de Aranzazu Casals
Roldan

Signatura 1 de 2

15

Informes previs certificats de
règim urbanístic

Lleida

CONSUNSKY & MORÉ, S.L.P.

38,57

51,24

89,81

15

Informes previs certificats de
règim urbanístic

Lleida

OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I
URBANISME

33,93

52,00

85,93

16

Informes previs certificats de
règim urbanístic

Tarragon
NOVA CELONA, S.L.
a

36,43

53,00

89,43

16

Informes previs certificats de
règim urbanístic

Tarragon
CONSUNSKY & MORÉ, S.L.P.
a

37,14

51,24

88,38

16

Informes previs certificats de
règim urbanístic

Tarragon OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I
a
URBANISME

32,50

52,00

84,50

16

Informes previs certificats de
règim urbanístic

Tarragon
OLGA SALA CORREA
a

37,78

46,40

84,18

Així mateix, i d’acord amb les previsions contingudes en els plecs de la present licitació, un cop
integrades les puntuacions de les ofertes admeses, no es va detectar cap oferta incursa en presumpció
d’anormalitat.
Amb aquests resultats era procedent aplicar la clàusula 12 del PCAP, tal i com recull l’acta de la sessió de
la Mesa:
“Igualment, d’acord la previsió de la clàusula 12 del PCAP, cal estar amatents a les limitacions previstes
en aquesta clàusula:
“Els licitadors que resultin adjudicataris del lot 1 no podran ser adjudicataris dels lots 2, 3 i 4 del Grup 1;
els licitadors que resultin adjudicataris del lot 5 no podran ser adjudicataris dels lots 6, 7 i 8 del Grup 2;
els licitadors que resultin adjudicataris del lot 9 no podran ser adjudicataris dels lots 10, 11 i 12 del Grup
3; i els licitadors que resultin adjudicataris del lot 13 no podran ser adjudicataris dels lots 14, 15 i 16 del
Grup 4.”
Aplicada aquesta previsió, i d’acord amb la declaració d’ordre preferència d’adjudicació de lots
efectuada pels diferents licitadors, presentada en el sobre C conjuntament amb l’oferta valorable per
criteris automàtics, cal fer les següents observacions.


La licitadora OLGA CORREA SALA, atès que ha esdevingut adjudicatària del lot 1, i
d’acord amb la seva indicació de preferència, no pot optar al lot 4, on també es
presentava.



Les licitadores OLGA CORREA SALA i OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, atès
que han esdevingut adjudicatàries del lot 13, i d’acord amb la seva indicació de
preferència, no poden optar al lot 16, i als lots 14, 15 i 16, respectivament, on també es
presentaven.

La mercantil NOVA CELONA, S.L., tot i que ha esdevingut adjudicatària en el lot 9, a l’haver indicat com a
preferent aquesta unitat de licitació pel que fa al Grup 3, no es veu exclosa en els lots 10, 11 i 12 atès que
8
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en aquests lots és l’única oferta vàlidament presentada, en aplicació de la ja esmentada clàusula 12, ara
en el seu darrer paràgraf, quan diu:
“L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la selecció d’empreses de l’Acord marc sempre que hi
hagi un mínim d’1 que compleixin les condicions establertes en el present plec per a ser seleccionades.””
11.- Atesos els antecedents exposats, vist el resultat i les puntuacions atorgades a les proposicions
tècniques i d’apreciació automàtica presentades per les diferents empreses licitadores, els membres de
la Mesa acordaren, per unanimitat, formular la proposta de selecció d’empreses, classificades per
ordre decreixent, per cada unitat de licitació de l’Acord marc de serveis d’assessorament tècnic i jurídic
vinculats a la tramitació d’expedients urbanístics amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp.
2022.01), d’acord amb el següent detall:

Lluís Soler i Panisello

Signatura 2 de 2

15/11/2022 Presidència CCDL

LOT 1 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’obres (inclou assistència tècnica i jurídica) a la
demarcació de Barcelona.
1.

LOT 2 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’obres (inclou assistència tècnica i jurídica) a la
demarcació de Girona.
1.

NOVA CELONA, S.L. (91,33 punts)

2.

EP ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. (88,13 punts)

3.

PERE MADÍ BURGELL (66,88 punts)

LOT 3 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’obres (inclou assistència tècnica i jurídica) a la
demarcació de Lleida.
1.

14/11/2022 Secretaria CCDL

NOVA CELONA, S.L. (81,00 punts)

LOT 4 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’obres (inclou assistència tècnica i jurídica) a la
demarcació de Tarragona.
1.

NOVA CELONA, S.L. (90,52 punts)

LOT 5 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) a la
demarcació de Barcelona.
DESERT PER NO HAVER-SE PRESENTAT CAP OFERTA
LOT 6 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) a la
demarcació de Girona.
EP ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. (100,00 punts)

Maria de Aranzazu Casals
Roldan

1.

Signatura 1 de 2

OLGA SALA CORREA (98,00 punts)
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LOT 7 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) a la
demarcació de Lleida.
DESERT PER NO HAVER-SE PRESENTAT CAP OFERTA
LOT 8 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) a la
demarcació de Tarragona.
DESERT PER NO HAVER-SE PRESENTAT CAP OFERTA
LOT 9 - Inspeccions urbanístiques i d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) - Disciplina
urbanística i d’activitats - Expedients administratius sancionadors a la demarcació de Barcelona.

Lluís Soler i Panisello

NOVA CELONA, S.L. (81,00 punts)

LOT 10 - Inspeccions urbanístiques i d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) - Disciplina
urbanística i d’activitats - Expedients administratius sancionadors a la demarcació de Girona.
1.

NOVA CELONA, S.L. (98,00 punts)

LOT 11 - Inspeccions urbanístiques i d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) - Disciplina
urbanística i d’activitats - Expedients administratius sancionadors a la demarcació de Lleida.
1.

NOVA CELONA, S.L. (81,00 punts)

LOT 12 - Inspeccions urbanístiques i d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) - Disciplina
urbanística i d’activitats - Expedients administratius sancionadors a la demarcació de Tarragona.
1.

NOVA CELONA, S.L. (81,00 punts)

LOT 13 – Informes previs a l’emissió de certificats de règim urbanístic o aprofitament urbanístic a la
demarcació de Barcelona.
1.

OLGA SALA CORREA (92,78 punts)

2.

OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME (92,40 punts)

LOT 14 – Informes previs a l’emissió de certificats de règim urbanístic o aprofitament urbanístic a la
demarcació de Girona.

Maria de Aranzazu Casals
Roldan

Signatura 1 de 2

14/11/2022 Secretaria CCDL

Signatura 2 de 2

15/11/2022 Presidència CCDL

1.

1.

NOVA CELONA, S.L. (90,57 punts)

2.

CONSUNSKY & MORÉ, S.L.P. (89,81 punts)

3.

EP ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. (79,21)

4.

PERE MADÍ BURGELL (63,02 punts)

10

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

baba2d3d08b5450f9f4988daa71bc846001

Url de validació

https://muxccdl.acm.cat:5454/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=004

Metadades

Classificador:Certificat -

LOT 15 – Informes previs a l’emissió de certificats de règim urbanístic o aprofitament urbanístic a la
demarcació de Lleida.
1.

NOVA CELONA, S.L. (90,57 punts)

2.

CONSUNSKY & MORÉ, S.L.P. (89,81 punts)

Lluís Soler i Panisello
14/11/2022 Secretaria CCDL

Signatura 2 de 2

15/11/2022 Presidència CCDL

LOT 16 – Informes previs a l’emissió de certificats de règim urbanístic o aprofitament urbanístic a la
demarcació de Tarragona.
NOVA CELONA, S.L. (89,43 punts)

2.

CONSUNSKY & MORÉ, S.L.P. (88,38 punts)

El quadre de les puntuacions finals, juntament amb la corresponent acta de la sessió, consten a
l’expedient, i foren publicades al perfil de contractant del CCDL.
12.- Atesa la proposta formulada per la Mesa de Contractació, que s’estima correcta i degudament
motivada, i una vegada acreditat per part dels licitadors proposats com a adjudicataris, que ha estat
presentada la documentació a la que fa referència l’apartat segon de l’article 150 de la LCSP.
Atès que la Intervenció del CCDL ha emès informe de fiscalització previ a l’adjudicació favorable.
Atesos els antecedents de fet i fonaments de dret abans esmentats, i a l’empara de les facultats que té
atribuïdes aquesta Presidència, es proposa a aquesta Comissió executiva, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Aprovar les decisions adoptades per la Mesa de Contractació a les seves sessions celebrades en
la present licitació, recollint les seves propostes i adoptant-les com a pròpies.
Segon.- Excloure de la present licitació les ofertes presentades a instància del licitador PERE MADÍ
BURGELL, per manca d’acreditació de la solvència tècnica necessària per presentar-se als lots 6 i 10
(disposar d’un enginyer industrial o titulació equivalent habilitada).
Tercer.- Adjudicar l’Acord marc de serveis d’assessorament tècnic i jurídic vinculats a la tramitació
d’expedients urbanístics amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient número 2022.01),
d’acord amb el següent detall d’empreses adjudicatàries, de conformitat amb la proposta d’acord de la
Mesa de Contractació adoptada en la sessió del dia 11 d’octubre de 2022, per la qual es qualificaven les
ofertes presentades i s’acordava el seu ordre classificatori, de conformitat amb el PCAP i PPT que
regeixen el present Acord i les ofertes presentades per les empreses licitadores:
LOT 1 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’obres (inclou assistència tècnica i jurídica) a la
demarcació de Barcelona.
OLGA SALA CORREA (98,00 punts)

Maria de Aranzazu Casals
Roldan

1.

Signatura 1 de 2

1.
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LOT 2 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’obres (inclou assistència tècnica i jurídica) a la
demarcació de Girona.
1.
2.
3.

NOVA CELONA, S.L. (91,33 punts)
EP ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. (88,13 punts)
PERE MADÍ BURGELL (66,88 punts)

LOT 3 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’obres (inclou assistència tècnica i jurídica) a la
demarcació de Lleida.
1.

NOVA CELONA, S.L. (81,00 punts)

LOT 4 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’obres (inclou assistència tècnica i jurídica) a la
demarcació de Tarragona.

15/11/2022 Presidència CCDL

1.

LOT 5 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) a la
demarcació de Barcelona.
DESERT PER NO HAVER-SE PRESENTAT CAP OFERTA
LOT 6 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) a la
demarcació de Girona.

Lluís Soler i Panisello

1.

Signatura 2 de 2

NOVA CELONA, S.L. (90,52 punts)

EP ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. (100,00 punts)

LOT 7 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) a la
demarcació de Lleida.
DESERT PER NO HAVER-SE PRESENTAT CAP OFERTA
LOT 8 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) a la
demarcació de Tarragona.

Maria de Aranzazu Casals
Roldan

Signatura 1 de 2

14/11/2022 Secretaria CCDL

DESERT PER NO HAVER-SE PRESENTAT CAP OFERTA
LOT 9 - Inspeccions urbanístiques i d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) - Disciplina
urbanística i d’activitats - Expedients administratius sancionadors a la demarcació de Barcelona.
1.

NOVA CELONA, S.L. (81,00 punts)

LOT 10 - Inspeccions urbanístiques i d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) - Disciplina
urbanística i d’activitats - Expedients administratius sancionadors a la demarcació de Girona.
1.

NOVA CELONA, S.L. (98,00 punts)

LOT 11 - Inspeccions urbanístiques i d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) - Disciplina
urbanística i d’activitats - Expedients administratius sancionadors a la demarcació de Lleida.
12

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

baba2d3d08b5450f9f4988daa71bc846001

Url de validació

https://muxccdl.acm.cat:5454/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=004

Metadades

Classificador:Certificat -

1.

NOVA CELONA, S.L. (81,00 punts)

LOT 12 - Inspeccions urbanístiques i d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) - Disciplina
urbanística i d’activitats - Expedients administratius sancionadors a la demarcació de Tarragona.
1.

NOVA CELONA, S.L. (81,00 punts)

LOT 13 – Informes previs a l’emissió de certificats de règim urbanístic o aprofitament urbanístic a la
demarcació de Barcelona.
1.
2.

OLGA SALA CORREA (92,78 punts)
OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME (92,40 punts)

Lluís Soler i Panisello
Maria de Aranzazu Casals
Roldan

Signatura 1 de 2

14/11/2022 Secretaria CCDL

Signatura 2 de 2

15/11/2022 Presidència CCDL

LOT 14 – Informes previs a l’emissió de certificats de règim urbanístic o aprofitament urbanístic a la
demarcació de Girona.
1.
2.
3.
4.

NOVA CELONA, S.L. (90,57 punts)
CONSUNSKY & MORÉ, S.L.P. (89,81 punts)
EP ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. (79,21)
PERE MADÍ BURGELL (63,02 punts)

LOT 15 – Informes previs a l’emissió de certificats de règim urbanístic o aprofitament urbanístic a la
demarcació de Lleida.
1.
2.

NOVA CELONA, S.L. (90,57 punts)
CONSUNSKY & MORÉ, S.L.P. (89,81 punts)

LOT 16 – Informes previs a l’emissió de certificats de règim urbanístic o aprofitament urbanístic a la
demarcació de Tarragona.
1.
2.

NOVA CELONA, S.L. (89,43 punts)
CONSUNSKY & MORÉ, S.L.P. (88,38 punts)

Quart.- Declarar deserts els lots 5, 7 i 8, relatius al Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’activitats
(inclou assistència tècnica i jurídica) a les demarcacions de Barcelona, Lleida i Tarragona, per no haver-se
presentat cap oferta.
Cinquè.- Aprovar l’inici d’un nou expedient de contractació, per a la licitació dels lots 5, 7 i 8 que han
estat declarats deserts, amb la denominació d’Acord marc de serveis d’assessorament tècnic i jurídic
vinculats a la tramitació d’expedients d’activitats amb destinació a les entitats locals de Catalunya; així
com també, aprovar la delegació de facultats a la Presidència de l’entitat per tal d’aprovar
definitivament l’expedient de contractació i els corresponents plecs, així com altres actuacions
accessòries de tràmit necessàries per a la tramitació de l’expedient.
Sisè.- Notificar a totes les empreses licitadores el present acord als efectes escaients, tot fent-los
avinent que la formalització del contracte corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article
153.3 de la LCSP, a l’ésser susceptible de recurs especial en matèria de contractació (article 44.1 de la
LCSP), no podrà efectuar-se abans que transcorrin quinze dies hàbils des de que s’hagi practicat la
notificació del present acord a tots els interessats.
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Setè.- Publicar l’anunci de formalització del contracte d’aquest Acord marc al Diari Oficial de la Unió
Europea, dins del termini legalment establert, així com en el Perfil de contractant del Consorci Català pel
Desenvolupament Local.
Vuitè.- Donar compte de l’adopció d’aquest acord a l’Assemblea General del CCDL.”

I per que així consti, als efectes legals oportuns, expedeixo el present certificat per ordre i amb el vist i
plau de la Presidència, a Lleida, a la data de la signatura electrònica.

Signatura 2 de 2

Lluís Soler i Panisello
Maria de Aranzazu Casals
Roldan

La Secretària del CCDL i
de la Diputació de Lleida,
Maria de Aránzazu Casals Roldan

El President
Lluís Soler i Panisello

14/11/2022 Secretaria CCDL
Signatura 1 de 2

15/11/2022 Presidència CCDL

Vist i plau,
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

baba2d3d08b5450f9f4988daa71bc846001

Url de validació

https://muxccdl.acm.cat:5454/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=004
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