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Núm. Expedient 2018 / 8541
Títol: Adjudicar condicionament d'un tram de la carretera GIV-5041 de Molins
fins al nou pont de la Muga
UACG: Contractació / 008
Data: 06/05/2019
JB/es

DECRET

Antecedents:
- Propostes admeses a la licitació
1) Rubau Tarrés SAU
-Acord de la Mesa de contractació de data 21/3/2019 amb el resultat següent:
-

Admetre a la licitació les propostes de les empreses: Rubau Tarrés SAU,

-Informe de valoració dels criteris valorables en base a judici de valor emès per la cap
del servei en funcions parcials del servei de Xarxa Viària Local i que diu:

“Atès que és l’única oferta presentada i que els documents que aporta tenen un contingut
coherent i ajustat al que es demanava se li atorguen els 25 punts”

-Acord de la mesa de contractació de valoració de les propostes de l’obertura del sobre A b) i
obertura del sobre B. El resultat és el següent:

Valoració criteris subjectius (sobre A b):

Empresa

Pla
mediambiental de
l’obra

Pla
d’assegurament de
la qualitat

Programa
de treball i
organització
de l’obra

Total

Rubau Tarrés SA

12

10

10

25

Resultat oferta econòmica (sobre B):
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Criteri 1. Preu:

1

Empresa

sense IVA

IVA

Rubau Tarrés SA

973.713,95 168.991,68

oferta

Puntuació (PPi)

804.722,28

55

Criteri 2. Oferta rebaixa preus contradictoris:

1

Empresa

Rebaixa
Preus Puntuació
Contradictori

Rubau Tarrés SA

0,53%

10

La rebaixa de l’oferta és d’un 0,53%, que representa un 106% de la baixa de l’oferta en relació amb el
pressupost de licitació. Per tant s’obtenen 10 punts

Criteri 3. Ampliació termini garantia

1

Puntuació

Empresa

Ampliació
termini
garantia
(mesos)

Rubau Tarrés SA

24

10

S’ofereixen 24 mesos addicionals als 12, per tant, 36 mesos en total. S’obtenen 10 punts.

Aprovades la valoració dels criteris subjectes a judici de valor i la valoració dels criteris quantificables
mitjançant aplicació de fórmules, la Mesa efectua la valoració total amb el resultat següent:
Empresa
Rubau
SA

Tarrés

CJV

PPi

PPCi

PTGi

Total

25

55

10

10

100
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- Acord de la Mesa de Contractació referents a la valoració de les ofertes presentades:

1.Aprovar la classificació de les ofertes admeses a la contractació de l’obra
“Condicionament d’un tram de la carretera GIV-5041, de Molins fins al nou pont de la
Muga, entre els PK 0+985 i 2+433”, amb l’ordre i valoració següent

1) Rubau Tarrés SAU
A) Criteris de judici de valor: 25 punts
B) Criteris automàtics: 75 punts
Barem valoració total: 100 punts

2.La Mesa acorda, requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa perquè presenti la documentació acreditativa del compliment dels requisits
per a contractar que s’estableixen a la clàusula quinzena del Plec de clàusules
administratives particulars que regeixen el contracte.

Si la documentació rebuda per part del licitador millor classificat és correcta i l’informe
del secretari de la Mesa és favorable, es donarà per efectuada l'acreditació de la
disposició dels requisits per a contractar de conformitat amb el que estableixen els
articles 140 i 150.2 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic

3.Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del l’obra
l’obra “Condicionament d’un tram de la carretera GIV-5041, de Molins fins al nou pont
de la Muga, entre els PK 0+985 i 2+433”, una vegada comprovada l'acreditació de la
disposició dels requisits per a contractar que s'estableixen en el Plec de Condicions
Administratives particulars del contracte, a favor de l'empresa millor classificada pel
preu que consta a la seva proposta d’oferta integradora.

- S’ha comprovat la inexistència d’ofertes que restessin sotmeses a possibles baixes
desproporcionades.

- Informe favorable de data 10 d’abril de 2019 emès pel secretari de la Mesa de contractació
conforme la documentació presentada s’ajusta als requisits establerts en el plec de clàusules
administratives particulars.
- Documentació administrativa, certificació d’obligacions tributàries i de S. S. i garantia definitiva
presentades correctament i en conformitat per l’empresa classificada en primer lloc de les
propostes en ordre de més avantatjoses.
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D'acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació
que la disposició addicional 2a 1 de la Llei de Contractes del Sector Públic atribueix a
la Presidència,
RESOLC
Primer.- Adjudicar el contracte d’obres de “Condicionament d’un tram de la carretera
GIV-5041, de Molins fins al nou pont de la Muga, entre els PK 0+985 i 2+433” a
l'empresa Rubau Tarrés SA, amb NIF A17.018.813, per un import total de vuit-cents
quatre mil set-cents vint-i-dos euros amb vint-i-vuit euros (804.722,28 IVA no inclòs),
amb la repercussió de la quantitat de 168.991,68 € en concepte d’IVA, totalitzant
l’import de 973.713,96€, amb una rebaixa dels preus contradictoris del 0,53%, i amb
una ampliació del termini de garantia total de 36 mesos d’acord amb la classificació
proposada per la Mesa de Contractació següent:

Ordre
1

Tercer
Rubau Tarrés SAU

A

B

C

25
punts

75
punts

100
punts

A- Criteris subjectes a judici de valor
B- Criteris avaluables mitjançant fórmula
C- Barem Valoració Total

Segon.- Disposar la despesa derivada del contracte per un import total de
973.713,96€, Iva inclòs, d’acord amb el següent detall, tot cancel·lant la despesa
autoritzada sobrant d’acord amb la següent taula, i reajustant la despesa autoritzada
inicialment:

Anualitat Aplicació pressupostària
2019

Import
autoritzat
licitació

310/4530/60900 978.607,04 €

Import
disposició
IVA inclòs
973.713,96€

Diferència
4.893,08 €

Tercer. Reajustar la despesa autoritzada pel que fa a un possible excés d’amidaments,
segons deriva de l’adjudicació d’acord amb el següent:
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Anualitat

Aplicació
pressupostària

2019

310/4530/60900

Import
autoritzat
licitació
97.860,70€

Baixa
489,30

Total autoritzat
97.371,40

Quart.- Nomenar com a responsable del contracte el cap del servei de Xarxa Viària en
funcions parcials, Sr. Joan Velasco i Bonet, d’acord amb l’article 62 LCSP. Es
comunica que d’acord amb l’article 210.2 LCSP en relació a la DA 3ra LCSP, la
intervenció general haurà d’estar present en la recepció material del contracte en
l’exercici de la funció de fiscalització material de les inversions. En aquest sentit, el
responsable del contracte avisarà a la Intervenció general d’acord amb el contingut de
la circular reguladora d’aquest procediment.
Cinquè.- Aprovar la minuta del contracte administratiu d’obres de “Condicionament
d’un tram de la carretera GIV-5041, de Molins fins al nou pont de la Muga, entre els PK
0+985 i 2+433”, a signar entre l’empresa adjudicatària i la Diputació de Girona, que
consta a l’expedient.

Sisè.- Aprovar la formalització del contracte i requerir a l’empresa adjudicatària perquè
en el termini de quinze (15) dies hàbils, següents a la notificació d'aquesta resolució, el
formalitzi.

Setè.- Encomanar al Servei de Xarxa Viària la designació d'un coordinador de
seguretat i salut per adscriure a l'obra.

Vuitè.- Designar com a facultatiu tècnic representant de l’administració a la Sra.
Neus Comas Vila, Cap de servei en funcions parcials de Xarxa Viària Local, o tècnic
facultatiu a qui es delegui, per tal que assisteixi a l’acta de recepció de les obres i en
les demés funcions establertes legalment.

Novè.- Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el
procediment de contractació i, simultàniament publicar l’adjudicació del contracte en el
perfil de contractant de la Diputació de Girona, en compliment de l’article 151.1 LCSP
Desè.- Publicar la formalització del contracte conjuntament amb el corresponent
contracte en el perfil de contractant de la Diputació de Girona
Onzè. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
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