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RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ  EN ORDRE A L’EXCLUSIÓ DE 

LICITADORS AIXÍ COM A L’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS RELATIUS AL 

LOT NÚM. 1 CARACTERITZACIÓ COMPLETA DE LA QUALITAT AMBIENTAL 

DEL SÒL DEL FRONT LITORAL ENTRE EL MARGE ESQUERRE DEL RIU 

BESÒS A SANT ADRIÀ DE BESÒS I EL C/MAR JÒNICA DE BADALONA-PORT 

DE BADALONA; I AL LOT NÚM. 2 ELABORACIÓ D’INFORME PRELIMINAR 

D’AVALUACIÓ D’IMPACTE A DIFERENTS PUNTS DEL DISTRICTE DE SANT 

MARTÍ DE BARCELONA.  

 

Vist l’acord de la Mesa de contractació per a la licitació dels treballs relatius al lot núm. 1 

Caracterització completa de la qualitat ambiental del sòl del front litoral entre el marge 

esquerre del riu Besòs a Sant Adrià de Besòs i el c/ Mar Jònica de Badalona- Port de 

Badalona i al lot núm. 2 Elaboració d’informe preliminar d’avaluació d’impacte a diferents 

punts del districte de Sant Martí de Barcelona, de 7 d’agost de 2019, pel qual es va proposar 

a l’òrgan de contractació l’exclusió dels licitadors APPLUS NORCONTROL SLU i CENTRE 

D’ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE MATERIALS, S.L.U, en relació al lot 

núm. 1; i en ordre a l’exclusió dels licitadors APPLUS NORCONTROL, S.L.U, ASSESSORIA 

TÈCNICA DEL SÒL, S.L. i CENTRE D’ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE 

MATERIALS S.L.U en relació al lot núm. 2, amb el següent tenor que literalment es 

transcriu: 

 

“En relació al LOT 1: 

A l’esmentat informe es fa menció expressa al fet que “l’empresa APPLUS 
NORCONTROL, SLU ha aportat informació del sobre núm. 2B en el sobre núm. 
2A”, i concretament es detecta que fa pública la seva oferta de termini total 
d’execució dels treballs. És per això que es proposa la seva exclusió, fet que 
acorda la mesa per unanimitat. 

Així mateix, es després de l’informe, que l’empresa CENTRE D’ESTUDIS DE 
LA CONSRUCCIÓ I ANÀLISI DE MATERIALS, SLU ha obtingut una puntuació 
de 7,50 punts pel que fa als criteris que depenen d’un judici de valor, no 
superant la puntuació mínima de 17 punts. És per això que es proposa la seva 
exclusió, fet que acorda la mesa per unanimitat. 

En relació al LOT 2: 

A l’esmentat informe es fa menció expressa al fet que “l’empresa APPLUS 
NORCONTROL, SLU i l’empresa ASSESSORIA TÈCNICA DEL SÒL, SL, han 
aportat informació del sobre núm. 2B en el sobre núm. 2A”, i concretament es 
detecta que fa pública la seva oferta de termini total d’execució dels treballs. És 
per això que es proposa la seva exclusió, fet que acorda la mesa per 
unanimitat. 

Així mateix, es després de l’informe, que l’empresa CENTRE D’ESTUDIS DE 
LA CONSRUCCIÓ I ANÀLISI DE MATERIALS, SLU ha obtingut una puntuació 
de 4,50 punts pel que fa als criteris que depenen d’un judici de valor, no 
superant la puntuació mínima de 17 punts. És per això que es proposa la seva 
exclusió, fet que acorda la mesa per unanimitat.” 
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Atès que la Mesa de contractació en la mateixa sessió de 7 d’agost de 2019 va acordar 

també proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte (lot núm. 1 i núm. 2) a 

l’empresa. DAC ENVIRO,SL, per resultar la seva oferta la millor relació qualitat-preu, tal 

com es justifica en l’acta de la referida sessió. 

 

Atès que el Director de l’Àrea de Serveis Generals del Consorci del Besòs va requerir, 

mitjançant escrit de data 12 d’agost de 2019, a l’empresa DAC ENVIRO,SL per tal d’aportar 

la documentació recollida a l’art. 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic i a la clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Particulars del 

contracte.  

 

Vist que l’empresa DAC ENVIRO,SL  ha presentat la documentació requerida en el termini 

atorgat procedeix, d’acord amb el que disposa la clàusula 12 del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars que regeixen la contractació, que l’òrgan de contractació acordi 

sobre l’adjudicació del mateix. 

 

Ateses les competències que tinc atribuïdes en tant que òrgan de contractació per a la 

licitació dels treballs relatius al lot núm. 1 Caracterització completa de la qualitat ambiental 

del sòl del front litoral entre el marge esquerre del riu Besòs a Sant Adrià de Besòs i el c/ 

Mar Jònica de Badalona- Port de Badalona i al lot núm. 2 Elaboració d’informe preliminar 

d’avaluació d’impacte a diferents punts del districte de Sant Martí de Barcelona, d’acord a 

l’article 15.h dels Estatuts vigents del Consorci,  

 

RESOLC 

 

PRIMER.- Excloure als licitadors APPLUS NORCONTROL SLU i CENTRE D’ESTUDIS DE 

LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE MATERIALS, S.L.U, del procediment de licitació dels 

treballs relatius al lot núm. 1 Caracterització completa de la qualitat ambiental del sòl del 

front litoral entre el marge esquerre del riu Besòs a Sant Adrià de Besòs i el c/ Mar Jònica de 

Badalona- Port de Badalona, per haver aportat el primer informació del sobre núm. 2B en el 

sobre núm. 2A, en infracció del contingut dels Plecs, i no haver superat el segon la 

puntuació mínima relativa als criteris que depenen d’un judici de valor exigida als Plecs.  

 

SEGON.- Excloure als licitadors APPLUS NORCONTROL, SLU, ASSESSORIA TÈCNICA 

DEL SÒL, SL, i CENTRE D’ESTUDIS DE LA CONSRUCCIÓ I ANÀLISI DE MATERIALS, 

SLU del procediment de licitació dels treballs relatius al lot núm. 2 Elaboració d’informe 

preliminar d’avaluació d’impacte a diferents punts del districte de Sant Martí de Barcelona; 

per haver aportat els dos primers informació del sobre núm. 2B en el sobre núm. 2A, i  no 

haver superat el tercer, la puntuació mínima relativa als criteris  que depenen d’un judici de 

valor exigida als Plecs.  

 

TERCER.- .- ADJUDICAR el contracte de serveis per a la realització de treballs relatius al 

lot núm.1 Caracterització completa de la qualitat ambiental del sòl del front litoral entre el 

marge esquerre del riu Besòs a Sant Adrià de Besòs i el c/ Mar Jònica de Badalona- Port de 

Badalona, a l’empresa DAC ENVIRO, S.L., per un import total de 94.220,00 euros més l’IVA 

corresponent (114.006,20 € IVA inclòs),  i al lot núm. 2 Elaboració d’informe preliminar 
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d’avaluació d’impacte a diferents punts del districte de Sant Martí de Barcelona, a l’empresa 

DAC ENVIRO,SL per un import total de 32.612,50 euros més l’IVA corresponent (39.461,13 

€ IVA inclòs), quantitats que es faran efectives a càrrec de la partida pressupostària 

D/65099/15320 del Pressupost del Consorci del Besòs per a l’exercici 2019, supeditat a 

l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa i amb un termini d’execució total de 13 

setmanes per al LOT 1 i 13 setmanes per al LOT 2, d’acord amb les ofertes presentades pel 

contractista, per resultar les millors ofertes relació qualitat preu del procediment de licitació. 

 

QUART.- NOTIFICAR la present resolució a tots els licitadors i PUBLICAR-LA en el perfil 

del contractant del Consorci del Besòs. 

 

CINQUÈ.- FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 

següent a la recepció per part dels adjudicataris del requeriment per a la formalització, 

sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 

l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió 

de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. 

 

 

Sant Adrià de Besòs, 2 de setembre de 2019. 

 

 

 

 

 

Carme Ribas  
Gerent  
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