
 
 
EXP Nº:  OB14106 
 
RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS 
DE BARCELONA, S.A "MERCABARNA" PER LA QUAL ES DEIXA SENSE EFECTE 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA 
GESTIÓ I DIRECCIÓ INTEGRADA (PROJECT MANAGEMENT) DELS PROJECTES I OBRES 
DE RENOVACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DELS MERCATS CENTRALS DE MERCABARNA A 
L’EMPRESA GRECCAT, S.A. DE DATA 31.03.15 I S’ADJUDICA EL CONTRACTE A 
L’EMPRESA MASTER S.A. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
 
Antecedents: 
 
En data 23.12.14 es va publicar en el Perfil del Contractant de Mercabarna i en el DOUE, 
l’anunci per a la licitació del contracte de serveis d’assistència tècnica per a la gestió i 
direcció integrada (Project Management) dels projectes i obres de renovació 
d’infraestructures dels Mercats Centrals de MERCABARNA. 
  
Seguits tots els tràmits previstos, en data 31.03.15 es va resoldre adjudicar el contracte 
de serveis d’assistència tècnica per a la gestió i direcció integrada (Project 
Management) dels projectes i obres de renovació d’infraestructures dels Mercats 
Centrals de MERCABARNA a l’empresa GRECCAT, S.L. amb CIF B60345659. 
  
En data 30.04.15, l’adjudicatària GRECCAT, S.A. va comunicar a MERCABARNA la seva 
renúncia a l’adjudicació del referit contracte, atesa la seva impossibilitat de contractar 
segons l’article 60.1.b) del TRLCSP, al haver presentat en data 17.04.15 sol·licitud de 
declaració de concurs voluntari de creditors.  
 
Donat l’anterior, l’òrgan de contractació ha acordat que procedeix adjudicar el 
contracte de serveis d’assistència tècnica per a la gestió i direcció integrada (Project 
Management) dels projectes i obres de renovació d’infraestructures dels Mercats 
Centrals de MERCABARNA a l’empresa MASTER S.A. INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
amb CIF núm. A62913264, la qual va quedar en segon lloc segons es de veure en 
l’informe d’adjudicació publicat en el Perfil de Contractant.  
 
Fonaments de dret:  
 
D’acord amb el que es preveu en la clàusula 14 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, les Instruccions Internes de Contractació de MERCABARNA i el text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP)  
 
 



 
S’HA RESOLT:  
 
Primer.- Deixar sense efecte l’adjudicació del  contracte de serveis d’assistència tècnica 
per a la gestió i direcció integrada (Project Management) dels projectes i obres de 
renovació d’infraestructures dels Mercats Centrals de MERCABARNA a l’empresa 
GRECCAT, S.L. amb CIF B60345659, per un import 620.140 €/ dos anys (IVA exclòs),  
310.070 €/any (IVA exclòs). 
 
Segon.- Adjudicar el  contracte de serveis d’assistència tècnica per a la gestió i direcció 
integrada (Project Management) dels projectes i obres de renovació d’infraestructures 
dels Mercats Centrals de MERCABARNA, atesa la renúncia de l’empresa GRECCAT S.A., a 
l’empresa MASTER S.A. INGENIERIA Y ARQUITECTURA, amb CIF núm. A62913264, per 
un import de 550.600 €/dos anys (IVA exclòs), 275.300 €/any (IVA exclòs). 
 
Tercer.- Requerir a l’adjudicatària per a que en el termini màxim de 10 dies hàbils, a 
comptar des del següent a la recepció de la present notificació, presenti la 
documentació acreditativa i que li manca presentar d’acord amb el que estableixen  les 
clàusules 10, 14 i 15 del Plec de Clàusules Administratives i en el termini màxim 30 dies 
hàbils la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre de reforma del 
marc normatiu de la prevenció de Riscos Laborals i pel Reial Decret 171/2004, de 30 de 
gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció 
de Riscos Laborals, establerta en la clàusula 17 i constitueixi la garantia definitiva per 
import de 27.530 € corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.    
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’empresa licitadora i publicar-la en el Perfil del 
Contractant de MERCABARNA i en el DOUE.  
 
 
El Director General 
 
 
 
 
Josep Tejedo i Fernández 
Barcelona, 12 de Maig de 2015 
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