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ACTA DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL CONTRACTE D’OBRES DE CREACIÓ 
D’UN ITINERARI DE NATURA ACCESSIBLE AL PARC DE LES RIBES DEL TER, 
ACTUACIÓ INCLOSA EN EL PROJECTE NATUR’ACC COFINANÇAT PEL 
PROGRAMA POCTEFA 2007-2013 DE LA UNIÓ EUROPEA 
 
 

Lloc: Sala de Renart 
Data: 1 de juny de 2015 
Hora: 11:00 
     
Es reuneix la Comissió Negociadora integrada pel vicesecretari general de la Corporació, 
senyor Lluís Pau Gratacós, l’interventor de la Corporació, senyor Carlos Merino Pons, el cap 
d’Urbanisme, senyor Xavier Artés Bosch, l’arquitecte municipal, senyor Carles Lloret Nadal, i 
la senyora Berta Gratacós Cubarsí que actua de secretària. 
 
S’han presentat a la negociació 2 de les 3 empreses licitadores:  
 
- El senyor Xavier Bramon Llobet, amb DNI: 40320799M, en representació de l’empresa 
EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU 
- El senyor Xavier Jofre Julià, amb DNI: 52.274.484S, en representació de l’empresa 
MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU 
 

Se’ls ha convidat a entrar junts a la sala on hi ha la Comissió Negociadora, així mateix se’ls ha 
informat que la negociació consisteix en millorar l’oferta econòmica i el termini de garantia en 
una sola ronda, d’acord amb la clàusula XIV del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

Seguidament, una vegada oberts els sobres número 2 es procedeix a la lectura de les ofertes 
presentades pels licitadors: 

• EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU, preu: 76.220,00€, IVA exclòs i un termini de 
garantia de 5 anys addicionals, que sumen un total de 6 anys de garantia 

• MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU, preu: 79.376,62€, IVA exclòs i un termini de 
garantia de 2 anys addicionals, que sumen un total de 3 anys de garantia 

• ÀRIDS VILANNA, SL preu: 86.568,46€, IVA exclòs i un termini de garantia d’1 any. 

 

S’ha atorgat als representants de les empreses assistents un termini de 10 minuts fora de la 
sala perquè, si ho consideren, millorin la seva oferta. 

 

L’empresa EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU ha refusat l’opció de negociar la seva oferta, i 
transcorregut el termini, l’empresa MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU ha lliurat la seva 
oferta per escrit. S’ha llegit en veu alta davant de tothom, el resultat es el següent: 

 

MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU fa una oferta de 74.800,00€, IVA exclòs i un termini de 
garantia de 2 anys addicionals, que sumen un total de 3 anys de garantia. 

   

 

 

 



 

 

S’informa al licitador que no és necessari que entri l’oferta per registre d’entrada. L’oferta es 
conservarà a l’expedient. 

 

Es procedeix a la valoració de les ofertes d’acord amb els criteris que consten a la clàusula XI 
del Plec de clàusules administratives particulars: 

 

 

LICITADORS Oferta econòmica 
(fins a 60 punts) 

Termini garantia 
(fins a 5 punts) 

TOTAL 
(fins 65 punts) 

MASSACHS OBRES I PAISATGE, 
SLU 60 2 62 

EXCAVACIONES Y PINTURAS, 
SAU 53,91 5 58,91 

ÀRIDS VILANNA, SL 9,52 0 9,52 

 

Un cop conegudes les puntuacions, la Comissió Negociadora, comprovat que no existeixen 
proposicions anormals o desproporcionades, proposa a l’òrgan de Contractació l’adjudicació 
del contracte de les obres de creació d’un itinerari de natura accessible al parc de les Ribes del 
Ter, actuació inclosa en el projecte NATUR’ACC cofinançat pel programa POCTEFA 2007-
2013 de la Unió Europea, a l’empresa MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU per ser l’oferta 
econòmicament més avantatjosa.  

 

Es dona per finalitzat l’acte a dos quarts de dotze del migdia, de la qual cosa dono fe. 

 
 
 
 
Xavier Artés Bosch  
   

 
    
 
Berta Gratacós Cubarsí 
 

 
   
 
 
Carles Lloret Nadal Lluís Pau Gratacós 
 
 
 
 
 
 Carlos Merino Pons 


