
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 12 DE FEBRER DE 2009 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la 
legislació de protecció de dades. 
 
Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 12.30 hores 
Hora que acaba: 13.05 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

 HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

 HI SÓN CONVIDATS 
 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 

  
 ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari de la corporació, i assisteix també, el 
senyor Antoni Calpe Jordà, interventor de la corporació. 
 

 ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació adjudicació provisional obres urbanització riera Gavarra 
 



 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE PER A 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA RIERA 
GAVARRA 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 15.01.09, va 
acordar incoar expedient de contractació mitjançant procediment obert 
per a l’execució de les obres d’urbanització de la riera Gavarra, així com 
aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
havia de regir l'esmentada contractació. 
 
Atès que el corresponent anunci de licitació es va publicar al BOP núm. 
20 de 23.01.09, així com al perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet 
de Mar en data 22.01.09. 
 
Atès que en data 6.02.09, es va procedir a l'obertura dels sobres núm. 1 i 
3 presentats, aixecant-se les corresponents actes per part de la Mesa de 
Contractació. 
 
Atès que en data 11.02.09, l’arquitecta municipal, Sra. Alba Farré i 
Nàcher, ha emès el seu informe de valoració dels sobres núm. 3. 
 
Atès que en data 11.02.09, es reuneix la Mesa de Contractació per tal de 
donar lectura a la valoració dels sobres núm. 3 i procedir a l’obertura dels 
sobres núm. 2. 
 
Vista l'acta emesa per la Mesa de Contractació en data 11 de febrer de 
2009, el contingut literal de la qual és el següent: 
 

ACTA DE VALORACIÓ DEL SOBRES NÚM. 2 PRESENTATS EN EL 
PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DE LA RIERA GAVARRA DE CANET DE MAR. 

 
Lloc:  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:  11 de febrer de 2009      
Horari: 10 hores. 

 
Hi assisteixen: Joaquim Mas i Rius, Alcalde. 

 
 Òscar Figuerola i Bernal, regidor de Comunicació, Cultura i 
  Urbanisme 
 Alba Farré i Nàcher, arquitecta municipal 
 Marcel·lí Pons i Duat, Secretari de la Corporació 
 Antoni Calpe Jordà, Interventor de la Corporació 
 Cristina Cabruja Sagré, que actua com a Secretària de la Mesa  
 de Contractació 



 
 Desenvolupament de la sessió 
 

1. L’objecte de la sessió és la valoració dels criteris inclosos en la clàusula 

9.1.a), c) i d), en els termes següents: 

 
1) ocupació de treballadors, dels quals com a mínim un 10 per 100 hauran 

d’ésser desocupats, i simultània reducció del termini d’execució de les obres. 
Aquest criteri només serà objecte de valoració si el programa de treball justifica 
correctament la creació d’un segon grup de treball que no afecti la qualitat de 
les obres a executar ni interfereixi amb el primer ni, en fi, posi en perill la 
seguretat i salut en la seva execució, el que s’haurà d’acreditar, també, en el 
corresponent pla de seguretat i salut. El programa de treball que presentin els 
licitadors haurà de justificar les condicions de simultaneïtat d’ambdós grups de 
treball, les peculiaritats específiques d’execució de les obres i les solucions 
tècniques previstes per no minorar les condicions de seguretat i salut dels 
treballadors intervinents. L’ampliació del nombre de treballadors a contractar, 
en la mesura que permeti crear un segon grup de treball que compleixi les 
condicions anteriors, es valorarà fins a un màxim de 35 punts, d’acord amb el 
següent barem: 

  
a. ocupació de fins a 10 treballadors, sense reducció 
 del termini d’execució de les obres      0 punts. 
 
b. ocupació d’entre 11 i 20 treballadors, amb reducció  
 del termini d’execució de les obres per sota dels 
 291 dies naturals      10 punts. 
 
c. ocupació d’entre 21 i 30 treballadors, amb reducció 
 del termini d’execució de les obres per sota dels  
 276 dies naturals      20 punts. 
 
d. ocupació d’entre 31 i 40 treballadors, executant 
 les obres en no més de 276 dies naturals   35 punts. 
 
e. execució de les obres en menys de 276 dies naturals   0 punts. 

 
  disponibilitat de paviments. Donada la peculiar característica dels paviments a 

emprar, es valorarà fins a 20 punts la seva disponibilitat, d’acord amb el 
programa de treball, el que s’acreditarà aportant un certificat de l’empresa 
subministradora. 

 
 oferta econòmica. El preu de licitació menys el capítol 9, partida 1, podrà ser 

millorat a la baixa, atribuint-se una ponderació de fins a 15 punts. Per al càlcul 
de la puntuació s'aplicarà la fórmula següent: 

 
P(N) = 15 x (2 – N/B), essent 
 
P(N) :  puntuació de l’oferta N 

B :  millor oferta econòmica presentada – 222.661,36 
N :  oferta econòmica a valorar – 222.661,36. 

 



Ocupació de treballadors (fins a 35 punts) 
 

LICITADOR TREBALLADORS TERMINI PUNTS 
Construcciones y rebajes Arids, SA 38 (34 + 4) 275 dies 35 punts 

Excavaciones Egara, SL 4 + (31-40) 285 dies 10 punts 

Acsa Obras y Infraestructuras, SA 40 (22 + 18) 276 dies 35 punts 

Copisa, Constructora Pirenaica, SA 35 (31 + 4) 274 dies 35 punts 

Copcisa, SA 31 (27 + 4) 260 dies 35 punts 

Agustí y Masoliver,SA 80 (49 + 31) 276 dies 35 punts 

Proinosa, promoción e ingeniería de obras, SAU 31 (27 + 4) 276 dies 35 punts 

Vias y Construcciones, SA 40 (27 + 13) 279 dies 10 punts 

Elecnor, SA 35 (25+10) 275 dies 35 punts 
 

Disponibilitat de paviments (fins a 20 punts) 
 

LICITADOR DISPONIBILITAT 
PAVIMENTS 

PUNTS 

Construcciones y rebajes Arids, SA SI 20 

Excavaciones Egara, SL SI 20 

Acsa Obras y Infraestructuras, SA SI 20 

Copisa, Constructora Pirenaica, SA SI 20 

Copcisa, SA SI 20 

Agustí y Masoliver,SA SI 20 

Proinosa, promoción e ingeniería de obras, SAU SI 20 

Vias y Construcciones, SA SI 20 

Elecnor, SA SI 20 
 

Oferta econòmica (fins 15 punts) 
 

LICITADOR OFERTA PUNTS 
Construcciones y rebajes Arids, SA 2.150.993,19 € 11,92 punts 

Excavaciones Egara, SL 2.280.413,03 € 10,68 punts 

Acsa Obras y Infraestructuras, SA 2.079.576,47 € 12,60 punts 

Copisa, Constructora Pirenaica, SA 2.080.876,89 € 12,59 punts 

Copcisa, SA 1.828.663,20 € 15 punts 

Agustí y Masoliver,SA 2.099.600,00 € 12,41 punts 

Proinosa, promoción e ingeniería de obras, SAU 2.017.710,25 € 13,19 punts 

Vias y Construcciones, SA 1.876.551,88 € 14,54 punts 

Elecnor, SA 2.062.755,74 € 12,76 punts 
 

Puntuació total 



 
LICITADOR PUNTS 

Construcciones y rebajes Arids, SA 78,92 punts 

Excavaciones Egara, SL 50,68 punts 

Acsa Obras y Infraestructuras, SA 75,60 punts 

Copisa, Constructora Pirenaica, SA 81,59 punts 

Copcisa, SA 75 punts 

Agustí y Masoliver,SA 77,41 punts 

Proinosa, promoción e ingeniería de obras, SAU 80,19 punts 

Vias y Construcciones, SA 62,54 punts 

Elecnor, SA 72,76 punts 
 

A la vista de l’anterior informe, la mesa de contractació acorda per unanimitat elevar a 
l’òrgan de contractació la proposta d’excloure les pliques presentades per 
Sixconstructor, SA i Romero Gamero, SA, per haver inclòs incorrectament en el sobre 
núm. 3 documentació referent a criteris que es quantifiquen mitjançant l'aplicació de 
fórmules, així com l’adjudicació del contracte a favor de l'empresa Copisa 
Constructora Pirenaica, SA, atès que ha estat l’empresa que ha obtingut major 
puntuació.” 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que 
disposa l’article 135 i Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Comunicació, Cultura i 
Urbanisme, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Excloure de la contractació les empreses Sixconstructors, SA, 
i Romero Gamero, SA, per haver inclòs incorrectament en el sobre núm. 
3 documentació referent a criteris que es quantifiquen mitjançant 
l'aplicació de fórmules. 
  
SEGON.- Adjudicar provisionalment el contracte per a l’execució de les 
obres d’urbanització de la riera Gavarra de Canet de Mar, a l’empresa 
Copisa Constructora Pirenaica, SA, pel preu de 1.793.859,39 €, exclòs el 
16% d'IVA el qual puja un import de 287.017,50 €, amb subjecció al plec 
de clàusules administratives i tècniques particulars, així com a l’oferta 
presentada pel propi licitador, en especial pel que fa a les millores 
proposades que s'accepten. 
 
TERCER.- Requerir l’empresa Copisa Constructora Pirenaica, SA, 
adjudicatària provisional del contracte, per tal que en el termini dels 10 
dies hàbils següents a la data de publicació de l’adjudicació provisional al 
perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar, acrediti la 
constitució de la garantia definitiva per import de 52.023,71 € equivalent 



al 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'IVA, tot advertint-la que en cas 
que no compleixi aquest requisit no es podrà procedir a l'adjudicació 
definitiva del contracte. 
 
QUART.- Que es notifiqui aquest acord a tots els licitadors, fent-los 
avinent que durant el termini de 10 dies a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’adjudicació provisional al perfil de contractant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, podran sol·licitar tota aquella informació a 
què fa referència l'article 137 LCSP. 
 
CINQUÈ.- Que la present adjudicació provisional es publiqui al perfil de 
contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 
13.05 hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat     Joaquim Mas i Rius 
 


