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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1 
CORRESPONENT AL CONTRACTE DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA 
RAMBLA XAVIER CUGAT – FASE 1 
 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 1 de setembre de 2015 
Hora: 12:30 hores 
Assistents:  
Presidenta:  Sra. Isabel Muradàs Vázquez, tinenta d’alcalde de la Corporació 
Vocals: - Sra. M. Àngels Planas Crous, regidora d’Hisenda i Sostenibilitat 
  - Sra. Marta Madrenas Mir, regidora d’Urbanisme  

 - Sr. Joan Alcalà Quiñones, regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública 
 - Sra. Mercè Roca Perich, regidora del grup municipal ERC 
 - Sra. Laia Pèlach Saget, regidora del grup municipal CUP, que s’incorpora en 
el moment que s’obre l’oferta presentada per l’empresa OBRES ORTUÑO, SL. 
 - Sr. Juan Maria Castel Sucarrat, regidor del grup municipal C’s 
 - Sr. Joan Vila Güell, secretari accidental de la Corporació 
 - Sra. Glòria Rigau Solé, viceinterventora de la Corporació  

Secretària: Sra. M. Rosa Mañas i Tulsà, funcionària de la corporació 
 
També hi són presents: 

- El senyor David Álvarez Carreño, tècnic del Servei de Contractació i Compres 
- El senyor Pere Albertí Serra, regidor del grup municipal ERC 
- La senyora Míriam Pujola Romero, regidora del grup municipal C’S 
 

L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre núm. 1 de la 
licitació del contracte per adjudicar les obres d’urbanització de la Rambla Xavier Cugat 
– Fase 1, per un import de licitació de 329.357,77€, IVA exclòs 

La Presidència declara constituïda la Mesa, d’acord amb el decret de l’Alcaldia-
Presidència de composició de la Mesa de Contractació de data 25 de juny de 2015, 
modificat per Decret d’Alcaldia el 7 de juliol de 2015, i la secretària llegeix les 
disposicions legals aplicables, especialment l’article 320 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (TRLCSP); l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 
es desenvolupa parcialment la LCSP. 

Han participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en 
la forma pertinent: 
 

1.- BIGAS GRUP, SLU 
2.- CONSTRUCCIONES TÉCNICO ESPECIALIZADAS, SA 
3.- PORT NARBONE, SL  
4.- CONSTRAULA ENGINYERA I OBRES, SAU 
5.- ÀRIDS VILANNA, SL 
6.- OBRES I PAVIMENTS BROSSA, SA 
7.- VORACYS, SL 
8.- EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU 
9.- AGLOMERATS GIRONA, SA 
10.- SALVADOR SERRA, SA 



11.- XAVIER ALSINA, SA 
12.- EXCAVACIONES J. PERAFERRER, SL 
13.- GERMANS CAÑET XIRGU, SL 
14.- AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA 
15.- RUBAU-TARRÉS, SAU 
16.- UTE CIVIL STONE-IMESAPI 
17.- OBRES ORTUÑO, SL 
18.- GICSA EMPRESA CONSTRUCTORA 
19.- MASSACHS OBRES I PAISSATGE, SLU 
20.- MUGADAS, SLU 
21.- PERE BOADA COMAS, SL 
22.- ARGON INFORMATICA, SA 
23.- ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SL 
24.- CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL 

 
En relació amb l’oferta presentada per l’empresa CONSTRUCCIONES TÉCNICO 
ESPECIALIZADAS, SA, es fa constar que d’acord amb la diligència de 7 d’agost de 
2015 que consta en l’expedient, per error involuntari del personal del registre d’entrada 
de documents d’aquest Ajuntament, va obrir la documentació presentada i 
immediatament en adonar-se de l’error va procedir a tancar-la de nou sense accedir a 
la informació continguda. 
 
En conseqüència no s’entén vulnerat el principi de secret de les proposicions ni 
tampoc el principi d’igualtat entre els licitadors, atès que es tracta d’una licitació amb 
únicament dos sobres (sobre de documentació administrativa i sobre de proposició 
relativa als criteris d’adjudicació econòmics, avaluables mitjançant xifres i 
percentatges), en tant la valoració de les ofertes no està sotmesa a judicis de valor, 
sinó a criteris plenament objectius i quantificables respecte dels quals no es pot 
establir una comparació amb altres ofertes.   
  
Tot seguit, la presidència ordena l’obertura del sobre núm. 1 i la Mesa procedeix a la 
qualificació de la documentació administrativa acreditativa de la personalitat jurídica, 
capacitat d’obrar, apoderament i solvència econòmica financera, tècnica i professional 
dels licitadors i demés requisits a què es refereix l’article 146.1 del TRLCSP, així com 
de la demés documentació exigida en el plec de clàusules administratives i 
econòmiques particulars reguladores de la licitació. 
 
En conseqüència, i d’acord amb la clàusula XIII del Plec de clàusules administratives 
particulars reguladores de la contractació, la Mesa acorda concedir a les següents 
empreses un termini no superior a tres dies hàbils per tal que aportin la següent 
documentació:   
 
  
CONSTRUCCIONES TÉCNICO ESPECIALIZADAS, SA 
 
- El document acreditatiu de no estar incurs en prohibició de contractar, conforme al 
model de l’Annex I del plec de clàusules jurídico-administratives i econòmiques 
particulars regulador del contracte, degudament complimentat. 
- La declaració relativa a la part del contracte que el licitador tingui previst 
subcontractar, assenyalant el seu import i percentatge respecte el pressupost 
d’execució material i el nom o el perfil empresarial dels subcontractistes als quals hagi 
d’encomanar la seva realització. 
 



CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU 

- El document acreditatiu de no estar incurs en prohibició de contractar, conforme al 
model de l’Annex I del plec de clàusules jurídico-administratives i econòmiques 
particulars regulador del contracte. 
 
 
ÀRIDS VILANNA, SL 
 

- Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, que d’acord 
al plec podrà acreditar-se també mitjançant l’aportació de la següent classificació: 
Grup G, Subgrup 6, Categoria C. 

 

VORACYS, SL 

- La declaració responsable del licitador indicant que compleix amb les condicions 
establertes legalment per contractar amb l’Administració (Annex II del plec de 
clàusules jurídico-administratives i econòmiques particulars), degudament 
complimentada (manca identificar l’objecte del contracte). 

 
 
GICSA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
- La declaració relativa a la part del contracte que el licitador tingui previst 
subcontractar, assenyalant el seu import i percentatge respecte el pressupost 
d’execució material i el nom o el perfil empresarial dels subcontractistes als quals hagi 
d’encomanar la seva realització. 
 
 
MUGADAS, SLU 
 
- La declaració relativa a la part del contracte que el licitador tingui previst 
subcontractar, assenyalant el seu import i percentatge respecte el pressupost 
d’execució material i el nom o el perfil empresarial dels subcontractistes als quals hagi 
d’encomanar la seva realització. 
 

CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL 
 

-El document acreditatiu de no estar incurs en prohibició de contractar, conforme al 
model de l’Annex I del plec de clàusules jurídico-administratives i econòmiques 
particulars regulador del contracte, degudament complimentat. 

 
 
ARGON INFORMÁTICA, SA 
 
- La declaració relativa a la part del contracte que el licitador tingui previst 
subcontractar, assenyalant el seu import i percentatge respecte el pressupost 
d’execució material i el nom o el perfil empresarial dels subcontractistes als quals hagi 
d’encomanar la seva realització. 
 



 
Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:00h i 
signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe. 
   
 
       Vist i plau 
La secretària      La presidenta 
  
 
 
M. Rosa Mañas i Tulsà    Isabel Muradàs Vázquez  
 
 


