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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA ACTUACIONS DE
MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC 2019. ADAPTACIÓ PARCS INFANTILS
En data 15 de maig de 2020, a partir de les 12 hores i 30 minuts, es reuneixen amb
caràcter no presencial i mitjançant la plataforma JitsiMeet els membres de la Mesa
de contractació de l’obra Actuacions de millora de l’espai públic 2019. Parcs infantils.
Integren la mesa:
. President: Valentí Junyent Torras, alcalde i regidor d’Hisenda.
. Secretari:

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

. Vocals:

Josep Gili Prat, regidor delegat de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat
Intel·ligent
Mariona Ribera Esparbé, interventora.
José Luis González Leal, secretari general.
Esteve Albàs Caminal, cap del Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions.
Àngels Mas Pintó, cap de Secció de Planificació de la Via Pública.

D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Anàlisi de les consideracions presentades sobre els possibles valors
anormals o desproporcionats i l’informe tècnic emès al respecte. El secretari
comenta que l’obertura del sobre únic de la proposició es va portar a terme el dia 16
d’abril de 2020. Es va comprovar com les ofertes econòmiques de les entitats
mercantils URBE-SBD, SL, CROUS EXPERT, SL, i PARCS I JARDINS
CATALUNYA, SL, representaven una baixa superior a la quantitat indicada en el
plec de clàusules administratives, i de conformitat amb les previsions de la clàusula
19a, lletra a), del plec de clàusules administratives, es va requerir aquestes entitats
mercantils perquè justifiquessin la viabilitat econòmica de l’oferta formulada.
Totes tres entitats mercantils van presentar consideracions. La cap de Secció de
Planificació de la Via Pública proposa acceptar només la proposició presentada per
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l’entitat mercantil URBE-SBD, SL, d’acord amb l’informe del dia 6 de maig de 2020
que s’adjunta a aquesta acta com annex.
Així doncs, la mesa considera que les ofertes de les entitats mercantils CROUS
EXPERT, SL, i PARCS I JARDINS CATALUNYA, SL, inclouen valors anormals i que
cal excloure-les de la classificació final. Aquesta classificació final quedaria així:
Licitador
URBE-SBD, SL
CONSPAI, SL
OZIONA
SOLUCIONES
ENTRETENIMIENTO, SL

DE

Puntuació
102,00
6,00
3,00

2. Un cop valorats els aspectes indicats en el punt primer, si escau, proposta
d’adjudicació del contracte. D’acord amb l’apartat anterior, la mesa proposa
l’adjudicació del contracte de l’obra Actuacions de millora de l’espai públic 2019.
Parcs infantils, a l’entitat mercantil URBE-SBD, SL (CIF B60915279), per un import
de 49.491,69 euros, IVA no inclòs.
El secretari de la Mesa
Josep Pujol Sancho

Vist i plau
El president de la Mesa
Valentí Junyent Torras

Serveis al Territori
Planificació de la via pública
CON.LIA 63/2019
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Informe
En relació amb el contracte Actuacions de millora de l’espai públic 2019. Parcs Infantils, tres entitats mercantils licitadores van
incloure una oferta econòmica que podia incorporar valors anormals o desproporcionats, per la qual cosa, d’acord amb el que
determina el Plec de clàusules administratives, se’ls va requerir a presentar un escrit justificant la baixa proposada.
Les entitats que es troben en aquest supòsit, URBE-SDB, SL, Crous Expert SL i Parcs i Jardins de Catalunya, han presentat un
escrit justificant els valors de les seves ofertes econòmiques.
L’escrit de Parcs i Jardins de Catalunya justifica els valors de la seva oferta en base a la seva condició de distribuïdor exclusiu
de la marca EIBE sense fer referència a l’adequació de la seva proposta a les determinacions de la proposta del contracte. En
conseqüència, cal qualificar la justificació com a insuficient.
L’escrit de Crous Expert SL justifica els valors de la seva oferta en base a la seva condició de fabricants. Atès que no descriu
els diferents conceptes ni tampoc explica l’adequació de la seva proposta a les determinacions de la proposta del contracte, cal
qualificar la justificació com a insuficient.
L’escrit de URBE-SDB, SL justifica els valors de la seva oferta a partir dels valors d’adquisició dels elements previstos en la
proposta, la vinculació del personal adscrit a l’actuació amb la ciutat de Manresa i la justificació del cost del paviment de cautxú
a partir del desglossat del material i la col·locació, per la qual cosa la justificació cal qualificar-la com a suficient.
Per tot el que s’ha exposat, la tècnica que subscriu opina que els escrits de Crous Expert SL i de Parcs i Jardins de Catalunya
no justifiquen adequadament els valors proposats en les respectives ofertes per la qual cosa cal concloure que aquestes
comporten valors anormals, mentre que l’escrit de URBE-SDB, SL justifica adequadament els valors de l’oferta presentada.
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