“SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ, DE LES OBRES DE
REFORMA DEL MERCAT DE VALLVIDRERA, SITUAT AL CARRER DELS REIS CATÒLICS NÚM. 2,
AL DISTRICTE DE SARRIÀ-ST.GERVASI, A BARCELONA, ADAPTAT ALS NOUS REQUERIMENTS
SEGONS ESTUDI ACÚSTIC DEL PROJECTE, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
SOSTENIBLE – 030.1619.324”
Ángel Sánchez Rubio, en qualitat de Director General de “Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA”, com a òrgan de contractació del present procediment de contractació, emet
la següent RESOLUCIÓ:
ANTECEDENTS
PRIMER.- En data de 14 de maig de 2019, “Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA”, va
convocar el procediment simplificat abreujat (article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de 2017, de Contractes del Sector Públic) referent als “SERVEIS DE COORDINACIÓ DE
SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ, DE LES OBRES DE REFORMA DEL MERCAT DE
VALLVIDRERA, SITUAT AL CARRER DELS REIS CATÒLICS NÚM. 2, AL DISTRICTE DE SARRIÀST.GERVASI, A BARCELONA, ADAPTAT ALS NOUS REQUERIMENTS SEGONS ESTUDI ACÚSTIC
DEL PROJECTE, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – 030.1619.324”,
mitjançant la publicació del corresponent Anunci de Licitació tant a la Plataforma de Licitació
VORTAL, com a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

SEGON.- D’acord amb el previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars, en data 31 de
maig de 2019, es va procedir a l’obertura de les ofertes econòmiques presentades pels
licitadors així com a la revisió de la documentació aportada pels mateixos (Declaració
responsable de l’Annex 1 i Pressupost contenidor de l’oferta econòmica).
En aquest sentit, es va requerir a alguns licitadors per que, en el termini màxim de dos (2) dies
hàbils comptadors a partir de l’endemà de la rebuda del requeriment emès, esmenessin
aquells defectes detectats en la presentació de la documentació. Defectes que, òbviament,
eren susceptibles d’esmena i que, en cap cas, comportaven l’exclusió directe dels mateixos.
És de destacar, que en data 6 de juny de 2019, en compliment dels principis de “transparència”
i de “publicitat” que regeixen la contractació pública, les ofertes presentades pels licitadors
van ser degudament publicades a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya.
TERCER.- Posteriorment, en data 2 de setembre de 2019, el Departament de Planificació i
Gestió d’Inversions d’aquesta entitat va emetre el corresponent Informe de Valoració de
Criteris Automàtics (informe provisional), pel qual es va detectar que, d’acord amb el Previst al
Plec de Clàusules Administratives Particulars, els licitadors “TRESAT COORDINADORES DE

SEGURIDAD, SLP” i “MIQUEL PEREZ RECOLONS”, van presentar una oferta la qual va tenir la
consideració de “pressuntament desproporcionada”.
Per aquest motiu, en data 5 de setembre de 2019, la Cap de Contractació de BIMSA, senyora
Silvia Gasch Cabot, va requerir a ambdós licitadors (a través del sistema de comunicació de la
Plataforma de Contractació VORTAL i a través, també, del correu electrònic que els licitadors
havien consignat a efectes de notificacions) per que en el termini de tres (3) dies hàbils
comptadors a partir de l’endemà de la rebuda del requeriment emès, és a dir, fins el
proppassat 12 de setembre de 2019, poguessin justificar l’oferta presentada d’acord amb
l’exposat en el cos del Requeriment esmentat.

QUART.- Finalitzat el termini atorgat a l’efecte, és a dir, en data 12 de setembre de 2019, es va
constatar que cap de les dues empreses a les quals se’ls va requerir per que justifiquessin la
seva oferta, van presentar al·legacions al respecte. Fet que implica, en conseqüència, l’exclusió
d’aquests licitadors del procediment de referència.

CINQUÈ.- En data 16 de setembre de 2019, el Departament de Planificació i Gestió d’Inversions
de “Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA”, va emetre el ja definitiu Informe de Criteris
Automàtics, pel qual es va constatar que la mercantil “MOR ARQUITECTURA TÈCNICA, SL”,
havia presentat la millor oferta econòmica, essent aquesta de DISSET MIL CINC-CENTS
VUITANTA-UN EUROS – IVA EXCLÒS- (17.581,00 EUROS).

SISÈ.- Com a conseqüència dels fets descrits en els expositius anteriors, la Cap de Contractació
d’aquesta entitat, va emetre un Informe Jurídic (Informe Jurídic de data 16 de setembre de
2019), pel qual, entre altres extrems, informava favorablement a l’exclusió dels
licitadors “TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD, SLP” i “MIQUEL PEREZ RECOLONS” , per
haver presentat una oferta que va tenir la consideració de “presumptament
desproporcionada”, no havent estat degudament justificada, atès que els mateixos, no van
presentar cap al·legació respecte del Requeriment efectuat en data 5 de setembre de 2019.
Per tot l’exposat anteriorment, aquest òrgan de contractació
RESOL
PRIMER.- EXCLOURE del procediment de referència als licitadors “TRESAT COORDINADORES
DE SEGURIDAD, SLP” i “MIQUEL PEREZ RECOLONS” , per haver presentat una oferta que va
tenir la consideració de “presumptament desproporcionada”, no havent estat degudament
justificada, atès que els mateixos no van presentar cap al·legació respecte del Requeriment
efectuat en data 5 de setembre de 2019, per la Cap de Contractació d’aquesta entitat.

SEGON.- ADJUDICAR el contracte referent als “SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I
SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ, DE LES OBRES DE REFORMA DEL MERCAT DE VALLVIDRERA,
SITUAT AL CARRER DELS REIS CATÒLICS NÚM. 2, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-ST.GERVASI, A
BARCELONA, ADAPTAT ALS NOUS REQUERIMENTS SEGONS ESTUDI ACÚSTIC DEL PROJECTE,
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – 030.1619.324” a la mercantil
“MOR ARQUITECTURA TÈCNICA, SLP”, per un import de DISSET MIL CINC-CENTS VUITANTAUN EUROS (17.581,00 euros) – IVA EXCLÒS- i un termini d’execució que coincidirà amb la
durada de les obres de referència, les quals s’estimen en uns catorze (14) mesos.
TERCER.- NOTIFICAR a l’adjudicatari, així com la resta dels licitadors, la present Resolució, a
través del sistema de comunicació de la Plataforma de Licitació Vortal.
QUART.- PUBLICAR el corresponent Anunci d’Adjudicació a la Plataforma de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 16 de setembre de 2019.

Ángel Sánchez Rubio
Director General

