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ACTA D'OBERTURA DE PLIQUES, PER  LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES DEL PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA PER A LA REFORMA 
DELS CARRERS DEL CASC ANTIC, FASE III: CARRERS D’AVALL, PLAÇA 
DE SANT PERE I CARRER DEL REVEREND J. BOSCH,  A ADJUDICAR 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PER VIA ORDINÀRIA, EXPEDIENT 
2018/242 
 
Lloc:  Ajuntament de Cassà de la Selva, Rambla 11 de Setembre, 111 
Hora: 12:05 hores 
Dia : 2 de de maig de 2018 
 
 
Assisteixen:  
 
President: Martí Vallès i Prats, l’alcalde de la Corporació 
 
Vocals:   El Sr. Ramon Pujol i Hamelink, secretari de l’Ajuntament, que actua com 

a vocal.  
El Sr. Jordi Dispès i Lloret, tècnic econòmic, que actua com a vocal. 
El Sr. Jordi Fabrellas i Surià, arquitecte municipal de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, que actua com a vocal. 

 
Secretària de la Mesa: La Sra. Isabel Castellano i López, personal laboral de la 
Corporació. 
 
No assisteix: 
 

El Sr. Robert Mundet i Anglada, regidor i portaveu del grup municipal de 
PDeCAT. 
El Sr. Joan Cañigueral i Casellas, regidor de medi ambient, via pública i 
veïnats, que actuarà com a vocal 

 
 
En primer lloc, es procedeix a la lectura de l’informe de l’arquitecte municipal, de data 
25 d’abril de 2018, de valoració de les ofertes presentades, que es reprodueix a 
continuació: 
 
“....Que en data 24 d’abril de 2018 s’ha reunit la mesa de contractació de les esmentades obres, 

havent-se presentat 8 ofertes amb els següents valors: 
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D’aquestes 8 ofertes s’ha fet la comprovació de l’existència d’ofertes desproporcionades o 

temeràries  segons els criteris establerts a l’article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 

d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques  

 

“4. Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 

unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si 

entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s'ha 

OBERTURA SOBRE B (24 d'abril de 2018)

REFORMA DELS CARRERS DEL CASC ANTIC, FASE III
PUNTUACIONS i MITJANA
PREU LICITACIÓ 305.682,16            64.193,25     369.875,41      

EMPRESA IMPORT S/IVA IVA IMPORT A/IVA
EXCAVACIONS TRANSPORTS I OBRA PÚBLICA TARRÉS SL 219.632,64               46.122,85       265.755,49         
HPSA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA 229.628,44               48.221,97       277.850,41         
EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL 247.475,00               51.969,75       299.444,75         
GERMANS CAÑET XIRGU SL 247.600,00               51.996,00       299.596,00         
AGLOMERATS GIRONA SA 260.685,75               54.744,01       315.429,76         
CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA 262.825,50               55.193,36       318.018,86         
PERE BOADA COMAS SL 269.000,00               56.490,00       325.490,00         
MUGADAS SLU 271.751,44               57.067,80       328.819,24         

SUMA TOTAL: 2.008.598,77 €           
Mitjana 251.074,85 €              251.074,85 €    
Tall inferior (=mitjana-10%mitjana) 225.967,36 €              
Tall superior (=mitjana+10%mitjana) 276.182,33 €              
Ofertes desproporcionades o temeràries segons l'article 85 del RD 1098/2001

* OFERTA ECONOMICA: puntuació =(preu licitació- preu proposta)x85 punts /(preu licitació- oferta més baixa)
** MILLORES EN EXECUCIÓ: fins a 5 punts
*** GARANTIA: Per cada any suplementari 2 punts (Fins a 10 punts)

OBERTURA SOBRE B (24 d'abril de 2018)

REFORMA DELS CARRERS DEL CASC ANTIC, FASE III
PUNTUACIONS i MITJANA
PREU LICITACIÓ 305.682,16      64.193,25  369.875,41     PREU MILL. GARANT. PUNTS

EMPRESA IMPORT S/IVA IVA IMPORT A/IVA * ** ***

EXCAVACIONS TRANSPORTS I OBRA PÚBLICA TARRÉS SL 219.632,64        46.122,85    265.755,49       85,00      5       10      100,00   
HPSA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA 229.628,44        48.221,97    277.850,41       75,13      5       10      90,13     
EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL 247.475,00        51.969,75    299.444,75       57,50      5       10      72,50     
GERMANS CAÑET XIRGU SL 247.600,00        51.996,00    299.596,00       57,37      5       -         62,37     
AGLOMERATS GIRONA SA 260.685,75        54.744,01    315.429,76       44,45      5       10      59,45     
CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA 262.825,50        55.193,36    318.018,86       42,33      5       10      57,33     
PERE BOADA COMAS SL 269.000,00        56.490,00    325.490,00       36,23      5       -         41,23     
MUGADAS SLU 271.751,44        57.067,80    328.819,24       33,52      5       -         38,52     

SUMA TOTAL: 2.008.598,77 €     
Mitjana 251.074,85 €       251.074,85 €  
Tall inferior (=mitjana-10%mitjana) 225.967,36 €       
Tall superior (=mitjana+10%mitjana) 276.182,33 €       
Ofertes desproporcionades o temeràries segons l'article 85 del RD 1098/2001

* OFERTA ECONOMICA: puntuació =(preu licitació- preu proposta)x85 punts /(preu licitació- oferta més baixa)
** MILLORES EN EXECUCIÓ: fins a 5 punts
*** GARANTIA: Per cada any suplementari 2 punts (Fins a 10 punts)
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de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En 

tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de calcular 

sobre les tres ofertes de menor quantia.” 

 

La mitjana aritmètica de les 8 ofertes presentades és de 251.074,85 €, i les ofertes 

desproporcionades o temeràries serien les que se situen 10 punts percentuals per sota d’aquesta 

mitja, és a dir les que se situen amb un preu inferior a 225.967,36 €.  

 

D’altra banda, entre les ofertes presentades no hi ha cap oferta superior a la mitjana en més de 

10 punts percentuals (superior a 276.182,33 €) i, per tant, no cal procedir al càlcul d’una nova 

mitjana tal com estableix l’article 85.4 del Reial decret 1098/2001. 

 

Conclusió: 

 

El preu ofertat per EXCAVACIONS TRANSPORTS I OBRA PÚBLICA TARRÉS SL és de 

219.632,64 €, havent-se de considerar com a oferta desproporcionada o temerària, i d’acord 

amb l’article 152.3 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, s’ha de donar audiència al licitador perquè 

justifiqui la valoració de l’oferta i en precisi les condicions, en particular pel que fa a l’estalvi 

que permeti el procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les 

condicions excepcionalment favorables de què disposi per executar la prestació, l’originalitat de 

les prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació 

i les condicions de treball vigents al lloc en què s’hagi de realitzar la prestació, o la possible 

obtenció d’una ajuda d’Estat. 

 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest informe...” 
 
En segon lloc, es procedeix a la lectura de l’informe de justificació de la baixa temerària, 
presentada per l’empresa EXCAVACIONS TRANSPORTS I OBRA PÚBLICA 
TARRÉS, S.L. (R.E. 2121 de data 30 d’abril de 2018) 
 
En tercer lloc, es procedeix a la lectura de l’informe de l’arquitecte municipal, de data 2 
de maig de 2018, d’acceptació de la justificació de l’oferta presentada per l’empresa 
EXCAVACIONS TRANSPORTS I OBRA PÚBLICA TARRÉS, S.L. (R.E. 2121 de data 
30 d’abril de 2018), en situació de baixa temerària. 
 
D’acord amb aquesta valoració, la Mesa de Contractació acorda, per unanimitat dels 
membres assistents, presentar a la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, 
la proposta següent: 
 
PRIMER.- Proposar a l’òrgan de contractació com a oferta econòmicament més 
avantatjosa la proposta de l’empresa EXCAVACIONS TRANSPORTS I OBRA 
PÚBLICA TARRÉS, S.L., amb CIF B-55038525  per import de dos-cents dinou mil sis-
cents trenta-dos euros amb seixanta-quatre cèntims (219.632,64 euros), més l’IVA del 
21%, així com la resta de condicions ofertes en la seva proposta de data 3 d’abril de 2018, 
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amb registre d’entrada número 1618, amb un termini d’execució de l’obra de 20 setmanes, 
comptat a partir del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
Totes les  millores que s’ofertin s’hauran d’executar en el termini de les mateixes 20 
setmanes. 
 
SEGON.- Requerir a l’empresa EXCAVACIONS TRANSPORTS I OBRA PÚBLICA 
TARRÉS, S.L., que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa que presenti, 
en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el 
requeriment, garantia definitiva del 5% per import de 10.981,63 euros, d’acord amb 
l’article 95 del TRLCSP; la resta de documentació que no hagi estat presentada, d’acord 
amb la clàusula 15.2 del Plec de clàusules administratives particulars, així com el resguard 
acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació corresponents.  
 
Una vegada presentada la documentació requerida, l’òrgan de contractació adjudicarà el 
contracte dins del termini de dos mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions, 
d’acord amb la clàusula 18 del PCAP.  
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà en els quinze dies 
hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació, en la forma 
prevista a l’article 154.1 TRLCSP; aquest document constituirà títol suficient per accedir 
a qualsevol registre públic. 
 
TERCER.- Fer pública aquesta acta a través del perfil del contractant i notificar la present 
als licitadors per mitjà de correu electrònic. 
 
Sense que hi hagi més intervencions ni assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 12.15 
hores, de la qual cosa, com a Secretària de la Mesa de contractació, en dono fe.  
 
Martí Vallès i Prats     Ramon Pujol i Hamelink  
President      Vocal     
 
 
 
 
 
Jordi Dispès i Lloret     Jordi Fabrellas i Surià 
Vocal       Vocal   
 
 
 
 
Isabel Castellano López 
Secretària de la mesa 
 


