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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA ÀMBIT D’URBANITZACIÓ AU3
DEL PROJECTE D’OBRES COMPLEMENTÀRIES I REFÓS D’OBRES BÀSIQUES DEL
PLA PARCIAL PLANA DEL PONT NOU I PROJECTE D’OBRES EXTERNES
D’ADAPTACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE LA FASE AU3 DEL PLA PARCIAL PLANA
DEL PONT NOU
En data 25 de gener de 2019, a partir de les 13 hores i 25 minuts, es reuneixen els membres
de la mesa de contractació de l’obra Projecte d’obres complementàries i refós d’obres
bàsiques del pla parcial Plana del Pont Nou i Projecte d’obres externes d’adaptació de la
urbanització de la fase AU3 del pla parcial Plana del Pont Nou, següents:
. President:

Marc Aloy Guàrdia, regidor delegat d’Urbanisme i Llicències.

. Secretari:

Josep Pujol Sancho, TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions.

. Vocals:

Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització.
Mariona Ribera Esparbé, interventora municipal.
Rosa Gomà Batriu, en substitució del secretari general.
David Closes Núñez, cap del Servei de Projectes Urbans i Infraestructures
Territorials.
Esteve Albàs Caminal, cap de Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions.

D’acord amb la convocatòria de la mesa, els assumptes a tractar es detallen a continuació:
1. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa en el sobre número 1
(documentació administrativa). A la vista de la diligència signada pel secretari i president,
la mesa acorda ratificar la qualificació del sobre número 1 i admetre l’única proposició
rebuda que és la següent:
Número
1

Licitador
GrupMas Constructors, SLU

2. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada en relació al sobre
número 2. Per tal de conèixer la puntuació del sobre número 2 de l’única oferta presentada,
relatiu als criteris avaluables segons un judici de valor, el cap del Servei de Projectes Urbans
i Infraestructures Territorials comenta el contingut de l’informe del dia 18 de gener de 2019,
el qual es reprodueix a continuació pel que fa als aspectes significatius de l’oferta:”
En relació a la idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats:
La proposta d’actuacions i procediments per a l’execució de les obres inclou una diagnosi detallada de les afectacions que pot
generar les obres. Proposen subdividir l’obra en dues fases, la primera de les quals permet mantenir oberts al trànsit els dos vials
implicats. Així mateix, fixen els itineraris alternatius per al trànsit rodat durant l’execució de la segona fase que comporta afectacions
completes al camí de Rajadell.
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En relació a la coherència i viabilitat tècnica del diagrama de planificació aportat:
La proposta de diagrama de planificació presentat és coherent, viable i plenament detallat.

D’acord amb els criteris descrits i en funció de les valoracions del contingut de cada
cas, es proposa la valoració següent de l’oferta presentada:
procediment
15

GRUPMAS

planificació
18

total
33

3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a l’oferta presentada i la puntuació
obtinguda pel licitador en relació amb el sobre número 2.
La mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a l’oferta en relació amb el criteri
ponderable en funció d’un judici de valor, d’acord amb l’informe del cap del Servei de
Projectes Urbans i Infraestructures Territorials de 18 de gener de 2019, el qual s’ha reproduït
en el punt anterior.
4. Exposició pública de la puntuació obtinguda respecte el sobre número 2. Tenint en
compte que no concorre públic a la sessió de la mesa de contractació, no es porta a terme la
comunicació pública de la puntuació obtinguda per l’única proposició en relació amb els
criteris avaluables segons un judici de valor.
5. Obertura del sobre número 3 de la proposició presentada mitjançant la plataforma
Vortal. A continuació, mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme l’obertura del sobre
número 3 de l’única proposició rebuda. A continuació es reprodueix la captura de pantalla
del contingut:

El contingut de la proposició econòmica i tècnica formulada per l’entitat mercantil licitadora
és el següent:
Licitador
GrupMas Constructors, SLU

Oferta
Econòmica €
418.427,99

Anys ampliació
garantia
4

6. Aprovació, si escau, de la valoració de l’oferta en relació amb el sobre número 3, de
la puntuació final i de la proposta d’adjudicació del contracte, condicionada a la
inexistència de possibles valors anormals o desproporcionats o altres elements que
requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de l’empresa licitadora.
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Tenint en compte que en el moment d’obertura del sobre 3 no es detecten qüestions que
requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de l’empresa licitadora, la mesa aprova
la puntuació obtinguda que es detalla a continuació:
Licitador
GrupMas Constructors, SLU

Oferta
econòmica
40,00

Ampliació
garantia
2,00

Total
42,00

Així doncs, la classificació final de l’oferta rebuda és la següent:
Licitador
GrupMas Constructors, SLU

Sobre 2
33,00

Sobre3
42,00

Total
75,00

Per tant, un cop aprovada la puntuació final obtinguda pel licitador que ha participat en el
procediment que es detalla en el quadre anterior, la mesa de contractació proposa a l’òrgan
de contractació l’adjudicació del contracte de l’obra Projecte d’obres complementàries i refós
d’obres bàsiques del pla parcial Plana del Pont Nou i Projecte d’obres externes d’adaptació
de la urbanització de la fase AU3 del pla parcial Plana del Pont Nou, a favor de la proposició
presentada per l’entitat mercantil GrupMas Constructors, SLU, amb CIF B-59.859.025, per
un import de 418.427,99 euros, IVA no inclòs.
La mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt sisè quedaran condicionats a la
comprovació posterior de la coincidència de les dades que s’han indicat. En cas que hi ha
hagués alguna divergència que modifiqués de manera substancial la valoració del sobre 3 o
la proposta d’adjudicació, la mesa es tornaria a convocar a efectes de la seva valoració.
El president dóna per finalitzat l’acte, a les 13 hores i 35 minuts de la data indicada a
l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a
secretari, certifico.
El secretari de la Mesa
Josep Pujol Sancho
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Vist i plau
El president de la Mesa
Marc Aloy Guàrdia
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