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Aprovat per unanimitat absoluta
Junta de Govern Local
Data: 11 de novembre de 2021
Àrea: Territori
Departament: Obres
Expedient núm. X2021012518
[firma]

Títol de l’acord:
Adjudicació de les obres relatives al projecte d’urbanització de l’àrea esportiva del Parc
Vallmora del Masnou. LIC 23/2021.
Text de l’acord:
Vist l’expedient que es tramita per a la contractació de les obres del projecte
d’urbanització de l’àrea esportiva del Parc Vallmora del Masnou, mitjançant
procediment obert simplificat amb diversos criteris de valoració, amb un pressupost
d’execució per contracte de 346.640,23 euros, IVA exclòs i amb IVA inclòs 419.434,68
euros

En la mateixa acta de 17 de setembre de 2021 de la mesa va detectar dues possibles
baixes anormals o desproporcionades de les empreses TEC RAUL, SL i CATALANA
DE INVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN TRES, SL.
En l’acta de la mesa de data 8 d’octubre de 2021 es posa de manifest que resten
excloses del procés de licitació les empreses TEC RAUL, SL i CATALANA DE
INVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN TRES, SL, les quals van estar requerides perquè
justifiquessin les seves ofertes considerades desproporcionades, i segons l‘informe
tècnic emès en data 8 d’octubre de 2021, no es van acceptar les justificacions atenent
als arguments que s’especifiquen en el mateix informe.
A la mateixa acta de data 8 d’octubre de 2021 es posa de manifest que un cop aplicats
els criteris de valoració d’acord amb la clàusula 17a del plec de clàusules
administratives particulars, es constata que l’empresa COYNSA 2000, SL obté la
puntuació de 100, essent la més alta en el procés de valoració d’ofertes i, per tant, es
proposa com a adjudicatària del contracte, d’acord amb el resultat següent:
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Del resultat de la tramitació de la licitació, d’acord amb els articles 131, 135.1 i 4, 146 i
156 a 159 de la LCSP, es van presentar vuit empreses essent totes elles admeses
inicialment a la licitació d’acord amb l’acta de la mesa de 17 de setembre de 2021.
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Atès el resultat anterior, la Mesa de Contractació, en acta de 8 d’octubre de 2021
proposa l’adjudicació del contracte d’aquesta licitació a favor de l’empresa COYNSA
2000, SL pel preu de 307.608,54 € IVA exclòs, a l’haver resultat l’oferta més
avantatjosa econòmicament amb una puntuació total de 100, i elevar l’acta a l’òrgan de
contractació, per a procedir, en el seu cas, a l’adjudicació del contracte.

Vist que l’empresa COYNSA 2000, SL representada per la senyora Ana Maria
Sánchez Yubero es compromet a realitzar les obres relatives al projecte d’urbanització
de l’àrea esportiva del Parc Vallmora per la quantitat de 307.608,54 € IVA exclòs.
Vist l’informe emès pel tresorer municipal en relació amb la inexistència de deutes amb
l’Ajuntament del Masnou per part de l’empresa COYNSA 2000, SL.
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre
de 2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020.
Per tot l’anterior, 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
17 de setembre de 2021, i 8 i 26 d’octubre de 2021.
Tercer. Excloure de la licitació a les empreses TEC RAUL, SL per no justificar
suficientment la seva oferta econòmica i a CATALANA DE INVERSIÓN Y
CONSTRUCCIÓN TRES, SL per no presentar cap justificació, segons informe tècnic
de data 8 d’octubre de 2021 i acta de la mesa també de data 8 d’octubre de 2021.
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En l’acta de la Mesa de 26 d’octubre de 2021, constituïda per examinar la
documentació prèvia presentada per l’empresa COYNSA 2000, SL per a l’adjudicació,
es constata que l’empresa proposada ha presentat correctament 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 de
l’assegurança de responsabilitat civil, l’alta de l’IAE i la fiança de la garantia definitiva
per import de 15.380,43 €.

Quart. Adjudicar el contracte de les obres relatives al projecte d’urbanització de l’àrea
esportiva del Parc Vallmora del Masnou a l’empresa COYNSA 2000, SL, amb CIF
núm. B-59856351, i en el seu nom i representació la senyora Ana Maria Sánchez
Yubero, per un import de 307.608,54 €, IVA exclòs, més 64.597,79 € en concepte
d’IVA, que suposa un total 372.206,33 €, d’acord amb les actes de la Mesa de
Contractació de dates 8 i 26 d’octubre de 2021.
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El termini màxim d’execució de les obres serà de 4 mesos a comptar des del dia en
què es signi l’acta de replanteig.
Cinquè. Incorporar al contracte l’obligació de l’adjudicatari de la realització de les
millores que es relacionen a continuació, sense cap cost per l’Ajuntament, conforme a
la documentació presentada en el sobre únic:
Millora 1
Subministrament d’equipament i mobiliari especificat a l’Annex 2 del plec de clàusules
administratives particulars.
Sisè. Aprovar la despesa derivada d’aquesta contractació que es farà efectiva amb
càrrec a l’aplicació pressupostària UB 17100 60900 a favor de COYNSA 2000, SL amb
CIF núm. B-59856351, i amb els codis de projecte 2021/2/UB/2 i 2020/2/UB/9.
Setè. Disposar la despesa per l’import total de 372.206,33 €, IVA inclòs a favor de
COYNSA 2000, SL amb CIF núm. B-59856351.
Vuitè. Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini màxim de quinze dies hàbils
següents al de la notificació d’aquest acord procedeixi a la signatura del contracte.
Novè. Notificar aquests acords a les empreses licitadores i publicar-los al perfil del
contractant.
Desè. Publicar la formalització del contracte al perfil del contractant.

Posicionament
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERCAM-AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AMAM), la Sra. Maria Llarás Vázquez (PSC-CP) i la Sra. Cristina Ramos Santamaria
(ERC-AM-AM), hi voten a favor.
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Oncè. Facultar l’alcalde per a la signatura del contracte administratiu oportú.

