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Número de Referència: DX634V35K3VC

SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA PROJECTE DE
MILLORA DE MURS I SENYALITZACIÓ TRAM FINAL DEL CAMÍ IGNASIÀ,
COM A ACTUACIONS INCLOSES EN UN AJUT DEL FONS EUROPEU DE
DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE LA UNIÓ EUROPEA, EN EL
MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CATALUNYA 2014-2020
El 3 de desembre de 2020, a partir de les 13 hores, es reuneixen els membres
de la Mesa de contractació de l’obra Projecte de Millora de murs i senyalització
tram final del camí ignasià, com a actuacions incloses en un ajut del Fons
europeu de desenvolupament regional (FEDER) de la Unió Europea, en el
marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Integren la
mesa:
. President: Valentí Junyent Torras, regidor delegat d’Hisenda, com a
president.
. Secretari: Josep Pujol Sancho, TAG del Servei de Contractació.
. Vocals:

David Aaron López Martí, regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat.
Rosa Gomà Batriu, en substitució del secretari general.
Mariona Ribera Esparbé, interventora.
David Closes Núñez, cap de Servei de Projectes Urbans i
Infraestructures Territorials.
Esteve Albàs Caminal, cap del 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 al 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 les tres proposicions següents:
Número
1
2

Licitador
Naturalea Conservació, SL
Excavacions Vilà Vila, SA
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2.

Mule Calaf, SL

Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada per
cada oferta al sobre número 2. Per tal de conèixer la puntuació dels
sobres número 2 de les tres ofertes presentades, relatius al criteri
avaluable segons un judici de valor, el cap del Servei de Projectes
Urbans i Infraestructures Territorials exposa el contingut de l’informe de
6 de novembre de 2020, el qual es reprodueix a continuació pel que fa
als aspectes significatius de cada oferta:
“En relació a les propostes de minimització de les afectacions de l’obra al
pas a peu pel camí i a l’accés rodat a les diferents finques i activitats
agropecuàries, s’han analitzat les següents proposicions presentades al
sobre núm. 2:
Proposició número 1. Oferta presentada per l’entitat mercantil NATURALEA
CONSERVACIÓ SL
La proposta fa una descripció detallada del procés constructiu per a l’execució
dels principals elements de l’obra, però no aporta propostes de minimització de
les afectacions.
Proposició número 2. Oferta presentada per l’entitat mercantil
EXCAVACIONS VILÀ VILA SA
La proposta planteja actuar per trams, tancant-lo per complet, donant
alternatives a partir dels trencalls de camins existents a l’extrem de cada tram.
Per a les activitats agropecuàries la proposta planteja la coordinació amb cada
explotació agrària per establir les logístiques específiques.
Proposició número 3. Oferta presentada per l’entitat mercantil MULE CALAF
SL
La proposta aporta una sèrie d’accions de minimització d’afectacions. Cap
d’elles, però, no fa referència a la minimització d’afectacions al pas a peu pel

camí o a l’accés rodat a les finques i explotacions agropecuàries.
En relació a la coherència i viabilitat dels diagrames de planificació, s’han
analitzat les següents proposicions presentades al sobre núm. 2:
Proposició número 1. Oferta presentada per l’entitat mercantil NATURALEA
CONSERVACIÓ SL
L’oferta aporta un diagrama de planificació de les obres coherent i viable.
Proposició número 2. Oferta presentada per l’entitat mercantil
EXCAVACIONS VILÀ VILA SA
L’oferta aporta un diagrama de planificació de les obres coherent i viable
Proposició número 3. Oferta presentada per l’entitat mercantil MULÉ CALAF
SLL
L’oferta no aporta cap diagrama de planificació de les obres.

D’acord amb el contingut de cadascuna de les propostes, es proposa la
puntuació següent de cadascuna de les ofertes presentades:
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Naturalea Conservació, SL
Excavacions Vilà Vila, SA
Mule Calaf, SL

actuacions
minimització
0
15
0

diagrames
planificació
20
20
0

total
20
35
0

3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a cada oferta presentada i la
puntuació obtinguda pels licitadors en relació amb el sobre número 2.
La Mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a cada 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 i que s’ha
detallat en l’apartat anterior.
4. Exposició pública de la puntuació respecte el sobre número 2. Tenint en
compte que no concorre públic a la sessió de la mesa de contractació, es
donarà publicitat a la puntuació obtinguda per les proposicions en relació amb
el criteri avaluable segons un judici de valor, amb la publicació de la present
acta al Perfil del contractant.
5. Obertura del sobre número 3 de cada proposició presentada mitjançant
la plataforma Vortal. A continuació, mitjançant la plataforma Vortal, es porta a
terme l’obertura dels sobres número 3 de les tres proposicions rebudes. A
continuació es reprodueix la captura de pantalla del contingut:
a) Proposició número 1, presentada per l’entitat mercantil Naturalea
Conservació, SL (B-61.014.312).

b) Proposició número 2, presentada per l’entitat mercantil Excavacions Vilà
Vila, SA (A-59.105.486).
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c) Proposició número 3, presentada per l’entitat mercantil Mule Calaf, SL
(B-61.951.406).

El contingut de les proposicions econòmiques i tècniques formulades per les
entitats mercantils licitadores és el següent:
Licitadors
Naturalea Conservació, SL
Excavacions Vilà Vila, SA
Mule Calaf, SL

Oferta
Econòmica €
115.500,00
119.815,20
99.495,74

Anys ampliació
garantia
4
4
2

6. Aprovació, si escau, de la valoració de cada 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 les empreses licitadores.
Es detecta que l’oferta de l’entitat mercantil Mule Calaf, SL, pot incloure valors
anormals o desproporcionats ja que ha ofert una baixa del 17,00% mentre que
el llindar límit se situa segons el plec de clàusules administratives en el 14,90%
(6,90 més 8 punts). Per tant, la mesa acorda requerir a l’entitat mercantil
indicada que justifiqui la viabilitat econòmica de l’oferta formulada.
El president dóna per finalitzat l’acte, a les 13 hores i 15 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. Se’n donarà publicitat mitjançant el perfil
del contractant de l’Ajuntament de Manresa.
El secretari de la Mesa
Josep Pujol Sancho

Signat electrònicament
per: JOSEP PUJOL
SANCHO
Data: 04/12/2020
9:09:54
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Vist i plau
El president de la Mesa
Valentí Junyent Torra

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 04/12/2020
10:57:29
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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