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Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general del Consell Comarcal del Gironès,

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 83162 IQQ3M-910VW-1EM2N 66B48119D6757261E6A59D76215A3CEB05EA65B3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://aytos.girones.cat:9443

C E R T I F I C O:
Que segons antecedents que consten en aquesta Secretaria del meu càrrec, la Presidència del
Consell Comarcal del Gironès, mitjançant resolució de data 22 de juny de 2021, ha resolt el següent:
“Atès que, en data 3 de maig de 2021, es va aprovar el contracte d’obres per la construcció
d’una nova via verda des de Sant Gregori fins a la Urbanització Soler i Patel, i de Sant
Gregori fins a Girona, (N º EXP.: 2021/1/1379), mitjançant procediment obert simplificat, amb
diversos criteris d’adjudicació.
Vist que el certificat de l’eina Sobre Digital emès per la Plataforma de Contractació de Serveis
Públics d’acord amb el qual el termini de presentació d’ofertes va finalitzar el dia 24 de maig de 2021
a les 14:00.
Vist el registre d’obertura de sobre emès per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics en el
qual es deixa constància de les accions dutes a terme en l’obertura de sobres.
Atès les ofertes presentades per les empreses en l’eina del Sobre Digital.
Vist les valoracions efectuades per la Mesa de Contractació i la proposta d’adjudicació del contracte
a favor de l’empresa RUBAU TARRÉS, S.A.U.
Atès que una vegada requerida la documentació a l’empresa RUBAU TARRÉS, S.A.U., la
documentació presentada és complerta i suficient i s’ajusta als requisits establerts al plec de
clàusules administratives particulars que regeix aquesta licitació.
D’acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació que la
disposició addicional 2ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
atribueix a la Presidència.
HE RESOLT:
Primer.

Adjudicar el contracte d’obres per la construcció d’una nova via verda des de
Sant Gregori fins a la Urbanització Soler i Patel, i de Sant Gregori fins a Girona,
a l’empresa RUBAU TARRÉS, S.A.U., amb CIF A17018813, per un import de
654.258,80€, dels quals, 540.709,75€, es corresponen al preu del contracte i
113.549,05€ es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
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Segon.

Disposar i autoritzar la despesa derivada del contracte amb càrrec a l’aplicació
pressupostària indicada:
Any

Aplicació

Import amb IVA
inclòs

2021

4590.650000

654.258,80€

Tercer.

Nomenar com a responsable del contracte, al senyor Jordi Güell i Camps, Enginyer
Industrial del Consell Comarcal del Gironès.

Quart.

Autoritzar, de conformitat amb la petició de l'empesa RUBAU TARRÉS, S.A.U.,
adjudicatària del contracte, la constitució de la garantia definitiva mitjançant la
modalitat d’aval bancari, d'acord amb allò establert a l’article 16.2.b) del plecs de
clàusules administratives reguladores d'aquest contracte.

Cinquè.

Requerir a l’empresa adjudicatària perquè en el termini de 15 dies hàbils, següents a
la notificació d’aquesta resolució, formalitzi el contracte administratiu.

Sisè.

Notificar la resolució a tes empreses licitadores que han pres part en el procediment
de contractació.

Setè.

Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte conjuntament amb el
corresponent contracte al perfil de contractant del Consell Comarcal del Gironès.

Vuitè.

Comunicar les dades relatives a l'adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.”

I, perquè així consti, signo aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau del president del Consell
Comarcal del Gironès.

Vist i plau,

Document signat electrònicament
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