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SECRETARIA
Exp: 902106 / 2021
eDoc: 952 /2021

Marcel·lí Pons Duat, secretari general de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entitat pública
local creada per Llei 31/2010, de 3 d’agost, inscrita en el Registre d’Entitats Locals de la
Generalitat de Catalunya amb el número 8200330008,
CERTIFICO:
Que segons consta a l’acta corresponent, la Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona ha adoptat, en sessió de data 14/09/2021, l’acord següent:
Mitjançant acord de la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 11 de
maig de 2021, s’aprova l’expedient per procedir a la contractació de les obres del projecte de
reforma de l'Avinguda Barcelona i de l'Avinguda València, tram 4, al terme municipal de
Molins de Rei.

1. Coneixement estat actual:
a. Fan una anàlisi força correcta tant dels vianants com dels vehicles, detectant pols
d’atracció. Mancaria una major determinació dels itineraris.
b. Pel que respecta a la resta d’elements:
i. Fa una enumeració d’equipaments significatius, sense entrar al detall.
ii. Identifiquen la majoria de guals i aparcaments però amb informació no completa del
tot.
iii. De la resta d’usos, esmenta la majoria però no parla de Jutjats i Creu Roja. Sí fa
referència activitats temporals com fires.
iv. En darrer lloc, fan una correcta exposició del transport públic, però podria ser més
detallada.
2. Descripció de l’execució de l’obra
a. Proposen una implantació correcta però amb mancança d’algun detall.
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A la vista de la proposta de la Mesa de Contractació, reunida en data 9 de juliol de 2021 i en
compliment del que disposa l’article 150 de la Llei de Contractes del Sector Públic, mitjançant
acord de la Junta de Govern de data 27 de juliol de 2021, es van classificar les proposicions
de les ofertes admeses i establint com a millor l’oferta presentada per OBRES I SERVEIS
ROIG, S.A., les característiques principals de la qual es poden resumir en els següents punts:
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Durant el termini de presentació d’ofertes es reben les proposicions de nou empreses: ISIDRE
ARCHS, S.L.; BIGAS GRUP, S.L.; CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U.; ROGASA
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.; HERCAL DIGGERS, S.L.; UTE
COYNSA-2000, S.L. (50%) – INDUSTRIAL DE MATERIALES PARA VALLADO, S.L. (50%);
OBRES I SERVEIS ROIG, S.A.; INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS,
S.L. i UTE CATALANA D’OBRES DEL PENEDÈS, S.A. (50%) – TECNOLOGIA DE FIRMES,
S.A. (50%)
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b. Pel que respecta a itineraris necessaris, determinen correctament els llocs d’origen i
destí però mancaria més informació dels itineraris en sí mateix.
c. Proposen l’execució en dues fases més l’aglomerat final, actuant per costats, tal i com
es va fer als trams adjacents. La proposta és molt adient i la presentació és molt
correcta.
d. Pel que respecta a les afectacions, l’exposició és molt detallada i les propostes són molt
correctes atès que suposen una mínima afectació.
3. Pla d’obres i termini
a. Presenten un PERT molt detallat per fases i trams, incloent els camins crítics. Molt
correcte.
b. L’anàlisi del camí crític podria ser més detallada.
c. Es recolzen en rendiments de maquinària per a cada partida del pressupost, adjuntant
les dades dels vehicles que formen cada equip especialitzat.
d. Presenten la facturació mensual prevista en % i justificada per capítols d’acord al
Planning. No és detallada
e. Es comprometen a executar l’obra en un termini de 6 mesos.
4. Oferta econòmica: 799.860,54€ abans d’IVA, que suposa una baixa del 17,01% respecte
del pressupost de licitació.
Complerts per l’empresa millor classificada els requeriments de conformitat amb el que
estableix l’article 150 de la Llei de Contractes del Sector Públic, d’acord amb les
competències delegades a aquesta Junta de Govern, mitjançant decret de Presidència de
data 1 d’agost de 2019, es proposa l’adopció dels següents acords:

DISPOSAR la despesa de 967.831,25 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària M7010
15120 65002 amb el següent desglossament:
Exercici 2021: 387.132,50 euros
Exercici 2022: 580.698,75 euros
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Tot això d’acord amb l’autorització que per despeses plurianuals estableix l’article 174 de la
Llei d’Hisendes Locals i la Base 18 d’Execució del Pressupost d’aquesta Àrea Metropolitana
de Barcelona i subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos.
REQUERIR l’adjudicatari per formalitzar el contracte dintre dels 15 dies hàbils a la recepció
d’aquesta notificació; facultant el Gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per aquesta
formalització.
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APROVAR l'adjudicació de les obres del projecte de reforma de l'Avinguda Barcelona i de
l'Avinguda València, tram 4, al terme municipal de Molins de Rei, a favor de l’empresa
OBRES I SERVEIS ROIG, S.A, per un import de 967.831,25 euros (Base: 799.860,54 euros
més IVA: 167.970,71 euros), xifra que suposa una baixa del 17,01% i un termini d’execució de
6 mesos, en base als motius exposats a la part expositiva d’aquesta resolució.

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - ACREDITO

RESOLC,
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NOMENAR el senyor Víctor Morell Roman i el senyor Bartomeu Busom Masjoan, arquitectes
de l’empresa UTE IDEEM INNOVA-RGA ARQUITECTES, S.L.P., com a direcció facultativa
de les esmentades obres.
DESIGNAR l’enginyer tècnic d’obres públiques de l’empresa UTE CSS ESPAI PÚBLIC, el
senyor Oscar Dopozo Limia, com a coordinador en matèria de seguretat i salut en el treball.
NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària i a les altres empreses participants a la
licitació, posant l’expedient a la seva disposició.
DONAR TRASLLAT de la mateixa a l’Ajuntament de Molins de Rei.
PUBLICAR l’adjudicació en el Perfil de Contractant, en compliment del que disposa l’article
151 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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I per a que consti, lliuro el present certificat.

