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Núm. Expedient 2019 / 212
Títol: Aprovar l’adjudicació del contracte de l’obra d'adequació i millora del paviment del
camí Torín
UACG: Àrea de Administració General
Data: 09/12/2019
AP/jq

DECRET

2019/212. Contractació d’obra d’adequació i millora de paviment, tram via verda
del camí Torín, entre el camí de les Guixeries i el T.M. de Salt / Girona
Antecedents
Vist que a l’expedient 2019/212 “Contractació d’obra d’adequació i millora de
paviment, tram via verda del camí Torín, entre el camí de les Guixeries i el T.M.
de Salt / Girona” se li apliquen les mesures de tramitació simplificada previstes
a l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP),
d’acord amb les quals permet que la oferta es presenti mitjançant un únic sobre
o arxiu electrònic que s’avaluarà d’acord amb criteris d’adjudicació
quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules establertes en els plecs i que
aquesta avaluació es faci automàticament amb mitjançant dispositius
informàtics, garantint que la obertura de propostes no es fa fins que no hagi
finalitzat el termini de presentació de proposicions, pel que no és necessària la
constitució d’una mesa.
Vist 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
finalitza el dia 21/11/2019 a les 8:00h i s’hi relacionen les propostes
presentades.
Vistos els justificants de presentació de pliques de les diferents empreses
presentades a la licitació emesos per la Plataforma de Contractació de Serveis
Públics i que s’incorporen a l’expedient.
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.
Vist l’informe favorable del tècnic d’administració general del Consorci de les
Vies Verdes de Girona.
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D’acord amb els antecedents assenyalats, i en ús de les facultats atribuïdes a
la Presidència per l’article 15.d) dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes
de Girona, i de conformitat amb les atribucions per a la contractació que la
disposició addicional 2a 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic atribueix a la Presidència,
RESOLUCIÓ
Primer. Adjudicar el contracte de Contractació d’obra d’adequació i millora de
paviment, tram via verda del camí Torín, entre el camí de les Guixeries i el T.M.
de Salt / Girona, a l'empresa Germans Cañet Xirgu SL, amb NIF B17537812,
per un import total de quaranta-set mil euros (47.000,00 €, IVA no inclòs), amb
la repercussió de la quantitat de 9.870,00€ en concepte d’IVA, totalitzant
l’import de 56.870,00€, d’acord amb la classificació que resulta de l’informe de
valoració següent:
Posició
NIF
Nom
1
B17537812 Germans Cañet Xirgu SL
2
B17245093 Massachs Obres i Paisatge, SLU

Puntuació
100
99,53

Segon.- Disposar les despesa derivada del contracte per un import total de
56.870,00 €, IVA inclòs, d’acord amb el següent detall, tot reajustant la despesa
autoritzada inicialment.
Any
2019

Aplicació press.
4591.65001

Import (IVA inclòs)
56.870,00 €

Descripció
Preu contracte

Tercer. Anul·lar el saldo sobrant de 3.077,53 € de la següent manera:
-

2.797,75 € del document comptable A núm. 220190001690 del
pressupost de l’any 2019.

-

279,78 € del document comptable A núm. 220190001691 del
pressupost 2019 i corresponent al 10% del preu del contracte segons
article 242.4 de la LCSP.

Quart. Nomenar com a responsable del contracte la tècnica de manteniment
del Consorci de les Vies Verdes de Girona, Sra. Núria Rovira i Pascual, d’acord
amb l’article 62 LCSP i comunicar-li 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 interventora.
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Cinquè. Designar com a facultatiu tècnic representant de l’administració a Sra.
Núria Rovira i Pascual, per tal que assisteixi a l’acta de recepció de les obres i
en les demés funcions establertes legalment.
Sisè. Notificar a l’empresa adjudicatària que el contracte es perfeccionarà amb
la signatura d’acceptació de la notificació d’aquesta resolució d’adjudicació i
posterior retorn del document a l’administració contractant en el termini màxim
de 3 dies hàbils. El retorn del document, signat electrònicament, serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
Setè. Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el
procediment de contractació.
Vuitè. Publicar l’adjudicació del contracte i l’informe de valoració en el perfil de
contractant del Consorci de les Vies Verdes de Girona, en compliment de
l’article 151.1 en relació a l’article 159.6.e) LCSP i comunicar les dades
relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
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