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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA "ORDENACIÓ
ESPLANADA PUIGBERENGUER"
Arran de la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 i les
mesures del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declarava l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària, es suspengueren totes les
actuacions previstes.
No obstant això, el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de
transport públic i en matèria tributària i econòmica, en el seu article 4 preveu que:
‘De conformitat amb les mesures de prevenció i de contingència requerides davant la
situació actual, les meses de contractació que es convoquin durant aquest període per
a l'obertura d'ofertes econòmiques i/o d'altres criteris avaluables automàticament a
través de l'eina del Sobre Digital 2.0, en aquells procediments de contractació
promoguts pels diversos departaments de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya i el seu sector públic, així com pels ens locals, podran desenvolupar-se
sense l'assistència presencial dels membres de les meses i la resta de persones
interessades.’
Així, en data 25 de juny de 2020, a les 13 hores, la mesa de contractació ha portat a
terme l’obertura del sobre únic de les 10 propostes presentades a la licitació, a través
de la Plataforma Vortal.
D'acord amb el que estableix l'article 157.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, la plataforma Vortal ofereix totes les garanties de
transparència i publicitat exigibles en el marc de la contractació pública.
Un cop qualificada la documentació inclosa en el sobre únic de cadascuna de les
ofertes presentades, s’admeten les (10) deu proposicions presentades, subscrites per:
1. INGENIERÍA CONSTRUCTORA MANRESANA, SL
2. EXCAVACIONS DUOCASTELLA, SL
3. TEBANCAT, SL
4. CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL
5. EXCAVACIONS MIRALLES, SL
6. ASVIAL OBRES I SERVEIS, SL
7. ICART OBRA PÚBLICA, SL
8. GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU
9. MULÉ CALAF, SLL
10. CONSTRUCCIONES SOMIC, SL
I fruit de la comprovació de la documentació inclosa, es verifica que:
1. El representant de cadascun dels licitadors DECLARA RESPONSABLEMENT:
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Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents per actuar en
representació de l’entitat licitadora.



Que l’entitat que representa disposa de la personalitat jurídica, la capacitat d’obrar i
la solvència suficients per participar en aquesta contractació, de conformitat amb
les clàusules 10a i 11a del plec de clàusules administratives.



Que la societat no està afectada per cap de les circumstàncies de prohibició de
contractar amb el sector públic, previstes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).



Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social o Mutualitat obligatòria, de conformitat amb el què estableixen els
articles 13 i 14 del Reglament General de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.



Que l’entitat que representa està inscrita al Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les previsions de l’article
159.4, lletra a), de l’LCSP.



Que accepta íntegrament el contingut de la memòria valorada aprovada per
l’Ajuntament de Manresa i el plec de clàusules administratives, i em comprometo a
complir les obligacions especificades en aquests documents.



Que la societat no té cap tipus de deute amb l’Ajuntament de Manresa.



Que en relació amb la realització de conductes fiscals responsables:
L’empresa que representa, filials o interposades no realitzen operacions financeres
en paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de països elaborada
per les institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat
Espanyol o fora d’ells, en els termes legalment establerts, com delictes de
blanqueig de capitals, frau o contra la Hisenda pública.



Que, sense perjudici de la presentació del document que s’adjunta al plec com a
annex número VI, autoritza a l’Ajuntament de Manresa per consultar les dades
inscrites en el RELI o registre estatal equivalent.

2. Cadascun dels licitadors PROPOSA I ACCEPTA, com a mitjà vàlid perquè
l’Ajuntament efectuï les comunicacions en els actes de tràmit d’aquesta
contractació (comunicacions i intercanvi d’informació necessaris per a la
resolució del procediment d’adjudicació), l’acte d’adjudicació del contracte i tots
aquells vinculats amb l’execució, el correu electrònic següent:
Licitador
INGENIERÍA
CONTRUCTORA
MANRESANA, SL
EXCAVACIONS DUOCASTELLA,
SL
TEBANCAT, SL
CATALANA
D’INFRAESTRUCTURES
I
SERVEIS ASSOCIATS, SL

CIF
B58407081

gonzalo@icman.net

B08872335

info@excavacionsduocastella.com

B65528556
B66709601

tebancat@tebancat.es
info@cisa.cat
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EXCAVACIONS MIRALLES, SL
ASVIAL OBRES I SERVEIS, SL

B66439076
B67487645

info@excavacionsmiralles.com
acf@asvial.net

ICART OBRA PÚBLICA, SL

B66355090

icart.obrapublica@gmail.com

GRUPMAS
CONSTRUCTORS,
SLU
MULÉ CALAF, SLL

B59859025

info@grupmas.com

B61951406

i.leon@mulecalaf.com

CONSTRUCCIONES SOMIC, SL

B59841064

somic@somic.es

3. Els licitadors FORMULEN la proposta econòmica i tècnica que es detalla a
continuació:

Oferta econòmica

LICITADORS
1. INGENIERÍA
CONSTRUCTORA
MANRESANA, SL
2. EXCAVACIONS
DUOCASTELLA, SL
3. TEBANCAT, SL
4. CATALANA
D’INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS ASSOCIATS, SL
5. EXCAVACIONS
MIRALLES, SL
6. ASVIAL OBRES I
SERVEIS, SL
7. ICART OBRA PÚBLICA,
SL
8. GRUPMAS
CONSTRUCTORS, SLU
9. MULÉ CALAF, SLL
10. CONSTRUCCIONES
SOMIC, SL

Anys
ampliació
garantia

Salari
ciutat

Preu ofert
(sense IVA)

Percentatge
de Baixa
respecte
mitjana

35.400,00 €

14,08%

4

SI

32.962,54 €

20%

4

SI

33.684,49 €

18,25%

4

SI

37.037,52 €

10,11%

4

SI

38.905,52 €

5,58%

0

SI

38.380,76 €

6,85 %

4

SI

36.300,00 €

11,90 %

0

SI

38.858,01 €

5,69 %

4

SI

36.341,19 €

11,80 %

4

SI

39.967,08 €

3%

4

SI

Tenint en compte que les ofertes econòmiques de les entitats mercantils
EXCAVACIONS DUOCASTELLA, SL i TEBANCAT, SL, representen una baixa (del
20% i del 18,25%, respectivament) superior a la quantitat indicada en el plec de
clàusules administratives (del 18,07%), i de conformitat amb les previsions de la
clàusula 19a del plec de clàusules administratives, es requerirà aquestes entitats
mercantils perquè justifiquin la viabilitat econòmica de l’oferta formulada.
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El secretari de la Mesa
Josep Pujol Sancho

Vist i plau,
El president de la mesa
Valentí Junyent Torras
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Atesa l’excepcionalitat de l’obertura i la impossibilitat de garantir el seguiment telemàtic
en directe per part dels membres de la mesa i les terceres persones interessades en el
procediment de licitació, el secretari de la Mesa certifica que l'obertura de les
proposicions econòmiques i/o d'altres criteris avaluables automàticament, s'ha realitzat
amb totes les garanties i, en qualsevol cas, es publicarà al perfil de contractant, al més
aviat possible.

Signat electrònicament
per: JOSEP PUJOL
SANCHO
Data: 29/06/2020
13:08:26
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 30/06/2020
9:36:52
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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