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Procediment: N485 Contractació d'obres
Expedient: 39321/2021

Document: 136296/2022

Decret per l’adjudicació del procediment obert simplificat del contracte Obres de Millora
Puntual del Camí del Crist Treballador (fase2) (exp.128/2021)
En data 27 d’octubre de 2020, la Junta de Govern va aprovar inicialment, el projecte tècnic
“Projecte de millora superficial del Camí del Crist Treballador a Sant Cugat del Vallés, Fase 2”.
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (d’ara endavant BOPB) de data 16 de
novembre de 2020 i al tauler d’edictes electrònic municipal, es va publicar l’aprovació inicial
atorgant el termini de 30 dies d’informació publica.
En 30 de desembre de 2020 va finalitzar l’esmentat termini havent-se presentat les
reclamacions i/o al·legacions al projecte tècnic, d’acord amb el certificat de Secretaria del
resultat de la informació pública, de data 24 de febrer de 2021.
El Projecte es va aprovar definitivament mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data
14 de juliol de 2020 incloent les modificacions no substancials resultants de l’informe de
resolucions d’al·legacions de data 26 de maig de 2021, i el canvi de secció del ferm resultant
de l’informe tècnic de data 27 de maig.
En el BOPB de data 15 de novembre de 2021 es va publicar l’aprovació definitiva del projecte
anteriorment esmentat. El dia 12 de novembre de 2021 es va publicar l’anunci s sobre
aprovació definitiva del Obres de Millora Puntual del Camí del Crist Treballador (fase2) en el
DOGC núm. 8542.
En data 16 de novembre de 2021 es va publicar l’anunci sobre l’aprovació definitiva del
projecte anteriorment esmentat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Cugat.
De conformitat amb l’article 236 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, el dia 21 de desembre de 2021 va realitzar-se l’acte de replanteig del projecte, el qual va
ser signat per la tècnic superior d’enginyeria del servei d’Obres i Projectes. L’acte de replanteig
va comprovar la realitat geomètrica de les obres i la disponibilitat dels terrenys precisos per a la
seva normal execució, d’acord amb els documents que defineixen el projecte aprovat
definitivament en data 13 de juliol de 2021.
En data 21 de desembre de 2021, els serveis tècnics del Servei d'obres i projectes, van
redactar una proposta d’inici d’expedient de contractació, en la qual es justifica la necessitat i
idoneïtat del contracte en els termes establerts a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP).
Mitjançant Decret d’alcaldia núm. DEC/4839/2021 de 28 de desembre de 2021 es va aprovar,
d’acord amb l'art. 117 de la LCSP, l’expedient de contractació per a l’adjudicació, per procediment
obert simplificat i tramitació ordinària, del contracte de les obres de Millora Puntual del Camí del
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Crist Treballador (fase2), amb un preu base de licitació de 249.667,04 € (IVA no inclòs), amb un
termini d’execució de 3 mesos i una modificació prevista per import de 49.933,41 €.
En data 12 de gener de 2022, es va publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant. La
licitació s’ha seguit pels tràmits establerts a l’art. 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (en endavant, LCSP).
En data 1 de febrer de 2022 a les 12.00 hores va finalitzar el termini de presentació d’ofertes,
una vegada finalitzat el període de presentació d’ofertes les proposicions presentades
mitjançant l’eina Sobre Digital van ser les següents:

En data 3 de febrer de 2022 la secretària de la Mesa ha procedit a l’obertura del sobre A i a la
revisió de la documentació, de conformitat amb els articles 140 i 141 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic. Un cop revisada la documentació presentada per les
licitadores, es va constatar que aquesta és correcta.
Seguidament es va comprovar que, a dins de les ofertes relatives als criteris subjectes a judici
de valor consta, en principi, la documentació que s’estableix en el plec de clàusules
administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques.
Es va sol·licitar al Servei promotor que emetés el corresponent informe amb l’anàlisi de
valoració tècnica de les proposicions presentades en relació als criteris avaluables mitjançant
judici de valor
En data 22 de febrer a les 13.30 hores es va constituir la Mesa de contractació, i es va informar
als membres l’empresa que ha optat a aquesta licitació. A continuació, es va donar compte de
la diligència emesa per la secretària de la mesa on es posava de manifest que un cop revisada
la documentació presentada per les licitadores, es va constatar que aquesta era correcta. En
conseqüència, la Mesa va admetre les proposicions presentades.
A continuació, es sotmet l’expedient referenciat a l’estudi de la Mesa, que examina la
documentació i l’informe tècnic municipal emès en data 21 de febrer de 2022, d’avaluació i
valoració de l’oferta tècnica presentada, de conformitat amb els criteris d’adjudicació del
contracte no quantificables de forma automàtica establerts al plec de clàusules administratives
particulars. La puntuació atorga a les proposicions en l’informe de valoració és la següent:
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Empresa Licitadora

A.1

A.2

A.3

Puntuació

IZER, INGENIERÍA Y ECONOMIA SL

2,00

3,00

0,25

5,25

ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU

2,00

13,00

0,25

15,25

CATALANA D´INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL

1,00

11,00

3,00

15,00

Els membres de la Mesa de contractació aproven l’informe tècnic que estableix la qualificació dels
criteris de valoració sotmesos a judici de valor.
El plec de clàusules administratives, a l’apartat J.A) dels criteris d’adjudicació que depenen d’un
judici de valor, disposa:
“S’estableix un llindar mínim de 14 punts en l’avaluació dels criteris no quantificables de forma
automàtica. El no assoliment d’aquest llinar mínim per part del licitador comportarà la seva
exclusió en el procediment licitatori, per la qual cosa no passarà a la següent fase”.
Per la qual cosa, d’acord amb el que s’indica al plec de clàusules administratives particulars, la
Mesa procedeix a l’obertura del sobre B d’únicament aquelles empreses que han superat el
llindar mínim de 14 punts en l’avaluació dels criteris que depenen d’un judici de valor i es llegeix
en veu alta el seu contingut:
Empresa licitadora
ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SAU
CATALANA D´INVERSIÓ I
CONSTRUCCIÓ TRES, SL

B.1. Oferta
econòmica

B.2. Garantia afegida

B.3.1. Subbase
de material
seleccionat

B.3.2.
Ampliació gruix
paviment

248.297,84 €

4 anys

No

2 cm

243.413,64 €

4 anys

Sí

No

Finalitzada l’obertura, la Presidència dóna per conclòs l’acte públic i es continua la reunió en
acte intern.
Seguidament, la Mesa assigna puntuacions en aplicació dels criteris avaluables mitjançant
formules automàtiques que estableix el quadre de característiques del plec de clàusules
administratives i, de conformitat amb els arts. 150 i 326 de la LCSP, adopta per consens els
següents acords:
Primer. Excloure del procediment licitatori l’empresa IZER, INGENIERÍA Y ECONOMIA, SL per
no haver assolit el llindar mínim de 14 punts en l’avaluació dels criteris no quantificables de
forma automàtica, d’acord amb el que estableix l’apartat J.A) del plec de clàusules
administratives particulars en relació a l’art. 146.3 de la Llei 9/2017 de contractes del sector
públic i l’art. 22.d) del Reial decret 817/2009, de 8 de maig per el que es desenvolupa
parcialment la LCSP.
Segon.- Aprovar la valoració i puntuacions de les ofertes resultants de l’aplicació dels criteris
d’adjudicació del contracte avaluables mitjançant fórmules, establerts al quadre de
característiques del plec de clàusules administratives:
Empresa licitadora
ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SAU
CATALANA D´INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ
TRES, SL

B.1

B.2

B.3.1

B.3.2

Total punts

19,61

20,00

0,00

20,00

59,61

20,00

20,00

20,00

0,00

60,00
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Segon.- Classificar les ofertes subsistents en el procediment licitatori per ordre decreixent de
puntuació total obtinguda:
Empresa licitadora

Criteris que depenen
d’un judici de valor

Criteris avaluables amb
fórmules

Puntuació total final

15,00

60,00

75,00

15,25

59,61

74,86

CATALANA D´INVERSIÓ I
CONSTRUCCIÓ TRES, SL
ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SAU

Tercer.- Requerir a l’empresa CATALANA D´INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL la
documentació preceptiva prèvia a l’adjudicació del contracte atès que ha presentat l’oferta amb
millor relació qualitat-preu.
Quart.- Elevar aquests acords a l’òrgan de contractació als efectes establerts a l’art. 150 de la
LCSP.
En data 15 de març de 2022 es va requerir a l’empresa CATALANA DE INVERSION Y CONST 3,
SL la documentació preceptiva prèvia a l’adjudicació del contracte tal i com es va acordar en
l’acta de la Mesa de contractació del dia 22 de febrer de 2022. En data 17 de març de 2022 la
Mesa de contractació va analitzar la documentació presentada per l’empresa CATALANA DE
INVERSION Y CONST 3, SL. L’empresa esmentada va entregar la documentació en temps i
forma. Analitzada tota la documentació aportada per CATALANA DE INVERSION Y CONST 3,
SL, la Mesa acorda que és correcta i aquesta s’ajusta als requisits legals i als requeriments del
plec.
Per això, i d’acord amb els articles 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i els articles
21 i 22 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, la Mesa proposa a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte a l’empresa CATALANA DE INVERSION Y CONST 3, SL,
per un import total màxim IVA inclòs de 294.530,50€, dels quals 243.413,64 corresponen a la
quantitat adjudicada IVA no inclòs i 51.116,86€ corresponen al 21 % d’IVA aplicable, i amb el
compromís d’ampliació de 4 anys de garantia, essent en total 5 anys atès l’any obligatori que
marca la LCSP i el PCAP, i amb el compromís d’execució de la millora de una subbase de
material seleccionat.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcaldessa d’acord amb la
Disposició Addicional segona, apartat segon, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, en tractar-se d’un contracte que no supera els quatre anys.
No obstant això, aquest competència s’ha delegat a la Tinència d’Alcaldia que pel seu respectiu
àmbit correspongui, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3837/2020, de 26 de novembre de 2020,
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 3 de desembre de 2020, on
s’aprova la refosa núm. 1, en tractar-se d’un contracte que es tramita segons les normes del
procediment obert simplificat.
Pel que s’ha exposat, RESOLC:
Primer.- CLASSIFICAR les ofertes per ordre decreixent de puntuació total obtinguda, d’acord
amb les propostes de la Mesa de Contractació amb data 22 de febrer de 2022, de conformitat
amb l’article 150.1 de la LCSP:
Empresa licitadora

Criteris que depenen
d’un judici de valor

Criteris avaluables amb
fórmules

Puntuació total final

CATALANA D´INVERSIÓ I
CONSTRUCCIÓ TRES, SL

15,00

60,00

75,00

4/5

ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SAU

15,25

59,61

74,86

Segon.- ADJUDICAR, a l’empresa CATALANA DE INVERSION Y CONST 3, SL, Obres de
Millora Puntual del Camí del Crist Treballador (fase2), amb un termini d’execució de 3 mesos,
per un import de 294.530,50€ (IVA inclòs), dels quals 243.413,64 corresponen a la quantitat
adjudicada IVA no inclòs i 51.116,86€ corresponen al 21 % d’IVA aplicable, i amb el compromís
d’ampliació de 4 anys de garantia, essent en total 5 anys atès l’any obligatori que marca la LCSP i
el PCAP, i amb el compromís d’execució de la millora de una subbase de material seleccionat.
Tercer.- DISPOSAR la despesa de 294.530,50€ (IVA inclòs) amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries del pressupost municipal:
Pressupost 2022
Codi: 30121.15000.6290000
Descripció: Inversions Obres i Projectes
Import: 281.860,89 €
Pressupost 2022
Codi: 30120.15320.6190008
Descripció: Camí Crist Treballador
Import: 2.097,12 €
Pressupost 2022
Codi: 30120.15320.6190010
Descripció: Obres urgents Rehabilitació via publica i edificació
Import: 10.572,49 €
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, de conformitat amb l’article
151 de la LCSP.
Cinquè.- PUBLICAR aquesta Resolució en els termes previstos en l’article 151.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Sisè.- INDICAR a les adjudicatàries que aquest contracte es formalitzarà en document públic
administratiu electrònic, de conformitat amb allò que disposa l’art. 153 de la LCSP.
Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte en els termes previstos en l’article 154 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Vuitè.- DONAR TRASLLAT l’àmbit gestor, a Tresoreria i Comptabilitat i a la Intervenció
municipal.
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