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ACTA
A les dotze hores i quaranta-tres minuts del dia catorze de desembre de dos mil vint-i-u,
es constitueix de manera telemàtica i convocats en legal forma els seus membres, la
Mesa de Territori que resta presidida pel senyor Jordi Padrós Selma, Coordinador en
matèria d’Espais Naturals, en qualitat de President; la senyora Isidra Guardiola Salinas,
Delegada de Secretaria; la senyora Anna Piulachs i Cartés, Delegada de la Intervenció; la
senyora Olga Lahuerta Gonzalvo, Cap del Servei Jurídico-Administratiu de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals, tots ells en qualitat de vocals, actuant com a Secretari
de la Mesa, el senyor Francesc Salmerón Utrilla, Cap de Subsecció de la Mesa de
Contractació del mateix Servei; assisteix també la senyora Montserrat Piera Martin, Cap
de la Secció de Suport a la Contractació del Servei Jurídico-Administratiu, amb l'objecte de
procedir a l'obertura i qualificació del sobre únic i proposta d’adjudicació, en base a les
proposicions presentades en temps i forma, pels licitadors al procediment obert simplificat
amb un únic criteri de valoració, convocat per a l’adjudicació de la contractació de les
obres: “PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ DEL PONT AL CAMÍ BE-115
D’ACCÉS AL CASTELL DE L’ARENY”, de conformitat amb el que disposen els articles
140, 157 i 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic i
l’article 25 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei de contractes del sector públic.
Assisteixen, així mateix, un representant de l’ empresa PASQUINA, SA i un representant
de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya

Durant el termini assenyalat per a la presentació d’ofertes, que finalitzava el 2 de desembre
de 2021 han presentat proposicions les següents empreses:

1. PASQUINA, SA
2. PERFORACIONES Y VOLADURAS ROS CARBÓ, SL

A continuació es procedeix a l’obertura dels sobres de les empreses presentades. Totes
les empreses presenten correctament la documentació assenyalada en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
Les ofertes econòmiques ofereixen el següent resultat:

EMPRESA
PASQUINA, SA
PERFORACIONES Y VOLADURAS ROS CARBÓ, SL

OFERTA
(IVA EXCLÒS)
264.016,58 €
284.161,53 €
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Respecte del criteri preu, el llindar d’oferta anormalment baixa es situa en 227.329,22 €
IVA EXCLÒS.
A la vista que cap de les ofertes es troba en situació de presumpció d’anormalitat, la Mesa
proposa l’adjudicació a l’empresa PASQUINA, SA per ser la seva oferta la millor en relació
amb els costos, i classifica la resta de les ofertes en l’ordre que es detalla a continuació:

PERFORACIONES Y VOLADURAS ROS CARBÓ, SL

284.161,53 €

I essent les dotze hores i quaranta-vuit minuts el president aixeca la sessió, de la qual
com a secretari, estenc aquesta acta.
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