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Número de Referència: DX634WEXDHVC

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 2020. PARCS INFANTILS
En data 25 de març de 2021, a partir de les 13 hores, es reuneixen els membres de la mesa
de contractació de l’obra Actuacions de millora de l’espai públic 2020. Parcs infantils.
Per raons de prevenció respecte la pandèmia provocada per la Covid19, la sessió es porta a
terme mitjançant l’aplicació Google Meet amb caràcter públic. S’ha donat publicitat de la
convocatòria al perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa.
Integren la mesa de contractació:
. President:

Valentí Junyent Torras, regidor delegat d’Hisenda.

. Secretari:

Josep Pujol Sancho, TAG de Contractació.

. Vocals:

Rosa Gomà Batriu, cap de Secció de Secretaria General i Serveis
Jurídics, en substitució del secretari general.
M. Zulema Pascual Anitua, cap de Secció de Fiscalització i Control, en
substitució de la interventora.
Àngels Mas Pintó, cap de Secció de Planificació de la Via Pública.
Esteve Albàs Caminal, cap de Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions.
. Vocal absent:
Josep Gili Prat, regidor delegat de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat
Intel·ligent.
S’han rebut a aquesta contractació un total de nou proposicions:
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La mesa de contractació ha portat a terme l’obertura del sobre únic de les 9 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.
La documentació continguda en cada proposició es detalla a continuació:
1. Equipamientos Deportivos, SA

2. Obras, Servicios y Mantenimiento Egara, SL

3. Beguverd, SL

4. Urbe SBD, SL
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5. Multiserveis Nou Net, SL

6. Construcciones la Carrasca, SL

7. Infraestructures, Serveis i Obres Vallès, SL

8. Courts International XXI, SL

9. Projectes Micma, SL
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I fruit de la comprovació de la documentació inclosa, es verifica que:
1. El representant de cadascun dels licitadors DECLARA RESPONSABLEMENT:


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 12a 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
Classificades 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 III, autoritza a l’Ajuntament de Manresa per consultar les dades inscrites en el
RELI o registre estatal equivalent.
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2. Cadascun dels licitadors PROPOSA I ACCEPTA, com a mitjà vàlid perquè
l’Ajuntament efectuï les comunicacions vinculades a aquesta contractació, des de
l’acabament del termini de presentació d’ofertes fins a la seva completa extinció, els
correus electrònics següents:
Licitador
Equipamientos Deportivos, SA
Obras, Servicios y Mantenimiento Egara, SL
Beguverd, SL
Urbe SBD, SL
Multiserveis Nou Net, SL
Construcciones la Carrasca, SL
Infraestructures, Serveis i Obres Vallès, SL
Courts International XXI, SL
Projectes Micma, SL

CIF
A30082945
B67220244
B61901369
B60915279
B66963711
B03249356
B64965759
B66847823
B66354762

Correu electrònic
comercial@equidea.com
grupoegara@grupoegara.com
pressupost@beguverd.com
urbe-sbd@urbe-sbd.com
sandra@multiserveisnounet.es
dptotecnico@grupocarrasca.com
iseova@iseova.com
admin@isportscourts.com
projectes.micma@gmail.com

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

Pressupost de licitació: 69.216,51 euros,
IVA no inclòs.

Licitador
Equipamientos Deportivos, SA
Obras, Servicios y Mantenimiento Egara, SL
Beguverd, SL
Urbe SBD, SL
Multiserveis Nou Net, SL
Construcciones la Carrasca, SL
Infraestructures, Serveis i Obres Vallès, SL
Courts International XXI, SL
Projectes Micma, SL

Oferta econòmica
Preu ofert
(sense IVA)
63.741,68

Anys
ampliació
garantia

Observació

Indiquen
una
altra licitació en
65.800,00
els documents
presentats.
Superior al preu
74.954,53
de licitació.
53.919,66
64.260,71
No inclou l’oferta
-- econòmica en la
proposició
68.175,00
68.238,45
62.408,60

4
4

2
4
4
4
4
4
4

Com que els documents presentats per l’entitat mercantil Obras, Servicios y
Mantenimiento Egara, SL, fan referència a la licitació del joc del carrer Carrasco i
Formiguera, la mesa acorda demanar a l’empresa que indiqui la licitació a la qual fan
referència els documents i, en cas que sigui per la de jocs infantils, la seva rectificació.
La proposició de l’entitat mercantil Beguverd, SL, és superior al pressupost de licitació.
I l’entitat mercantil Construcciones la Carrasca, SL, no ha formulat l’oferta econòmica
mitjançant l’annex al plec de clàusules administratives, tal i com ho preveia la clàusula
16a.
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A les 13 hores i 15 minuts es dona per acabada la mesa de contractació, de la qual
s’estén aquesta acta, que serà publicada al perfil del contractant.
El secretari de la Mesa
Josep Pujol Sancho

Vist i plau,
El president de la mesa
Valentí Junyent Torras
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Per tant, la mesa proposa no acceptar les dues proposicions indicades, d’acord amb la
normativa reguladora de la contractació pública i la clàusula 19a del plec de clàusules
administratives.

Signat electrònicament
per: JOSEP PUJOL
SANCHO
Data: 26/03/2021
8:34:52
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 26/03/2021
10:21:26
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

