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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
En data 21 de gener de 2021, a partir de les 12 hores i 30 minuts, 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.
Com a mesura de protecció per la pandèmia provocada per la Covid19, la sessió es
porta a terme mitjançant l’eina informàtica Meet.
Integren la mesa de contractació:
. President: Valentí Junyent Torras, regidor delegat d’Hisenda.
. Secretari: Josep Pujol Sancho, TAG de Contractació.
. Vocals:

David Aaron López Martí, regidor delegat d’Urbanisme i
Mobilitat.
David Closes Núñez, cap del Servei de Projectes Urbans i
Infraestructures Territorials.
Esteve Albàs Caminal, cap del Servei de Contractació, Patrimoni
i Inversions.
Mariona Ribera Esparbé, interventora.
José Luis González Leal, secretari general.

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. En la mesa del
dia 3 de desembre de 2020 es va detectar que l’oferta de l’entitat mercantil Mule
Calaf, SLL (B61951406), podia incloure valors anormals o desproporcionats ja que
va formular una baixa del 17,00%, mentre el llindar màxim segons el plec era de
14,90%.
Així, es va requerir a l’empresa perquè justifiqués la viabilitat econòmica de la seva
oferta. Un cop rebudes les seves consideracions, el cap del Servei de Projectes
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Urbans i Infraestructures Territorials va emetre un informe el dia 22 de desembre de
2020, segons el qual el licitador ha justificat adequadament la seva oferta
econòmica.
Així doncs, la mesa proposa acceptar la proposició número 3, presentada per
l’entitat mercantil Mule Calaf, SLL (B61951406).
2. Un cop valorats els aspectes indicats en el punt primer, si escau, proposta
d’adjudicació del contracte. Un cop acceptada l’oferta de Mule Calaf, SLL, la
puntuació obtinguda pels licitadors és la següent:
Licitador
Naturalea Conservació, SL
Excavacions Vilà Vila, SA
Mule Calaf, SLL

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

Puntuació
8,59
0,12
40,00

Ampliació garantia
4 anys
4 anys
2 anys

Puntuació
2 punts
2 punts
1 punt

Així doncs, la classificació final es detalla a continuació:
Licitador
Mule Calaf, SLL
Excavacions Vilà Vila, SA
Naturalea Conservació, SL

Puntuació sobre 1
0,00
35,00
20,00

Puntuació sobre 2
41,00
2,12
10,59

Total
41,00
37,12
30,59

Per tant, la mesa proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte 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, a favor de la proposició número 3, presentada per l’entitat
mercantil Mule Calaf, SLL, amb CIF B61951406), per un import de 99.495,74 euros,
IVA no inclòs.
L’adjudicació també comportarà un termini de garantia de 3 anys.
El president dóna per finalitzat l’acte, a les 12 hores i 40 minuts de la data indicada a
l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, del 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
Valentí Junyent Torras

