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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
ÀREA FUNCIONAL Contractació
IDENTIFICACIÓ
Adjudicació del contracte d'obres per a la consolidació dels talussos al riu Congost del tram
entre el pont de can Noguera i de la Doma
Procediment: Obert
Criteris adjudicació: diversos criteris de valoració
1. En data 29 de novembre de 2018, per resolució d’Alcaldia, es va acordar l’inici de
l’expedient de licitació per la contractació de referència.
2. En data 9 de gener de 2018 la Mesa de contractació va procedir a l’obertura dels sobres A, en
data 15 de gener es va procedir a l’obertura dels sobres B, es va emetre informe tècnic de
valoració de les ofertes en data 19 de gener, del que se’n desprenia l’exclusió de les empreses
Duocastella SL, Garriga Obres i Serveis SL, Negocios Puerto 1975 SL la Cyca, Rigel Over
SLU, Excavaciones y Rocallas Catalunya SL ROEXCA, per no haver assolit la puntuació
mínima exigida als plecs de clàusules administratives particulars. En data 24 de gener, la Mesa
de contractació va obrir el sobre C, emetent en el mateix acte, proposta d’adjudicació a favor de
l’empresa Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras SA, Talio, per resultar l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
3. El data 26 de gener es va dictar resolució d’alcaldia per la que se li reclamava a l’empresa
proposada com a adjudicatària, la la documentació acreditativa de la personalitat jurídica, de la
capacitat i solvència, així com la constitució de la garantia definitiva del contracte,
documentació que va presentar en data 6 de febrer de 2018.
4. Els motius que han fet que la proposta presentada per l’empresa Tratamiento,
Acondicionamiento de Laderas y Obras SA, Talio, sigui la considerada econòmicament més
avantatjosa, i els que han fet desestimar la resta de propostes son els que s’exposen tot seguit.
Puntuacions obtingudes en els sobre B:
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1. Millores ambientals → màxim de 20 punts
Duocastella
Proposa:
Fer un replanteig amb topògraf
Fer una humectació de la zona de moviment de terres i trànsit de vehicles
Realitzar de forma periòdica mesures amb sonòmetre a diferents indrets de l’obra per realitzar
un control de la contaminació acústica i poder prendre les mesures oportunes.
Puntuació: 4,5
Talio
Proposa:
Una esbrossada addicional de canyes a la llera dreta del pont de Can Noguera per afavorir la
fauna autòctona
Realitzar petits dics de retenció o preses de sedimentació per laminar les aigües i evitar
períodes prolongats de terbolesa de l’aigua. Expressament detallen que es cas de pluja seran
desmuntats i que un cop finalitzats els treballs seran eliminats restaurant el curs natural de la
llera.
Detallen amb molta precisió el desenvolupament de l’obra amb fotografies concretes dels
diferents indrets que evidencien una extensa visita d’obra prèvia a la redacció de l’oferta,
Detallen els recursos humans de manera que concreten els treballadors que hi haurà a cada
fase de l’obra i concreten tan l’experiència de cadascun d’ells com la seva formació, incloent
tant un enginyer agrònom com un enginyer tècnic agrícola amb noms i cognoms.
Puntuació: 12
Garriga No ha presentat cap millora que es pugui considerar una millora ambiental
d’aquest projecte 0
La Cyca
Proposa:
Una zona d’aplec i acopi amb una base de protecció per evitar el contacte directe amb el sòl.
Aquestes plataformes i esplanades temporals tindran cunetes perimetrals per a recollir les aigües
de vessament i assegurar el drenatge de la zona.
Emprar contenidors de runa que seran recollits periòdicament i que es taparan amb una malla
per evitar pols suspensió quan no es facin servir.
Putuació: 5,25
Roexca
Proposa:
Crear una rasa i assut de terres per reduir la terbolesa de l’aigua.
Realitzar un estudi previ de les plantes a preservar sense concretar més.
Humectació del terreny per evitar la pols en suspensió
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Puntuació: 4,5
Rigel Over S.L.
Proposa:
Realitzar petites preses de sedimentació per reduir la terbolesa de l’aigua del riu.
Concreta un assessor ambiental de flora i fauna per a fer una diagnosi prèvia i durant la
plantació per coordinar l’empresa de jardineria.
Tenir un doble equip de maquinària per reduir el temps mort: un únic maquinista per a una
excavadora i també un altra auxiliar amb martell picador.
Precisió en els Vivers on es recollirà la planta a utilitzar (Vivers Casa Paraire i Vivers Planas)
i Cultidelta , un viver amb certificat de cultiu ecològic.
Puntuació: 10,5
2. Millores en la qualitat dels materials →màxim de 20 punts
Duocastella
Proposa:
 Col·locar un geotèxtil de feltre de polièster amb un gramatge superior de 190 g/m2,
concretament de 300 g/m2.
 Canvi de pedra calcària per pedra granítica. Té major resistència i durabilitat.
Puntuació: 13,5
Talio
Proposa:
 Assegurar la qualitat de la pedra de la cantera amb certificats de qualitat de les pedres i
concreten el proveïdor que està certificat.
 Reposició sense cost d’elements malmesos de la tanca de fusta existent.
 Augmentar la mida de les salicàries i detalla l’origen de les mateixes: Vivers Alomà.
 Un rebliment del trasdossat de les esculleres revegetades amb grava que facilita i
assegura la humitat que requereixen les plantes.
 Canvi de pedra calcària per pedra granítica més resistent i impermeable.
 L’endoteràpia per assegurar l’eradicació de les falses acàcies.:
Puntuació: 19,5
Garriga
Proposa:
 Canvi de pedra calcària per pedra granítica més resistent i impermeable.
 Reomplir els buits de l’escullera amb grava de riu barrejada amb terra vegetal perquè
sigui més resistent davant l’erosió de l’aigua.
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Puntuació: 13,5
La Cyca
Proposa:
 Utilitzar partícules d’hidrogel STOKOSORB per augmentar la retenció d’aigua a
l’escullera vegetada
 Millorar l’hidrosembra incrementant la dosificació de llavors a 40 gr/m2 front als 35
gr/m2 especificats al projecte.
 Incrementar la grandària del diàmetre de les plantacions de Salix atrocinerea i Salix
eleagnos de c3l a c5l.
Puntuació: 5,25
Roexca
Proposa:
 Incrementar diàmetre i pes dels blocs de pedra calcària fins a 1.200-1,500 kg front als
800-1.200 kg
 Pedra granítica o calcària en l’escullera on el projecte especifica només pedra calcària.
Puntuació: 6
Rigel Over
S.L.
Proposa:
 Una millora de la malla de coco de 450-700 gr/m2 front als 400 gr/m2 de les
especificacions del projecte. Concretament la geomalla NAG C350 amb la seva fitxa
tècnica.
 Un geotèxtil amb un gramatge superior de 190 g/m2, concretament de 200 g/m2.
 Millorar l’hidrosembra incrementant la dosificació de llavors a 40 gr/m2 front als front
als 35 gr/m2 especificats al projecte.
 Canvi de pedra calcària per pedra granítica. Té major resistència i durabilitat.
Puntuació: 13,75
Puntuacions obtingudes en el sobre C
- Oferta econòmica: 253.670,22 euros
- Ofereix augmentar el nombre de regs de manteniment
- Ofereix augmentar el pla de manteniment
- Ofereix augmentar la densitat de plantació d’arbustos i estaques
- Millora del termini d’execució de les obres: ofereix un millora de 6 setmanes, essent per tant el
termini d’execució proposar de 14 setmanes
La puntuació que obté el licitador son 60 punts dels 60 possibles.
5. La secretaria i la intervenció municipal ha emès el corresponent informe.
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FONAMENTS DE DRET
1.L’article 151, 160 i 161del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), pel que
fa al procediment.
3. La disposició addicional segona del TRLCSP, la resolució d’alcaldia de 16 de juny de 2015
de delegació de competències i l’article 10 de la llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector
Públic i el 116 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per R.D.2568/1986, de 28 de novembre, pel que fa a l’òrgan competent.
Per tot això i en ús de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic vigent,
RESOLC:
Primer. Avocar puntualment la competència i adjudicar el contracte d'obres per a la
consolidació dels talussos al riu Congost del tram entre el pont de can Noguera i de la
Doma a l’empresa Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras SA, Talio amb
CIF A64966179 per un import de 253.670,22 euros i 53.270,75 euros d’IVA
Segon. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 100 17200 61900
intervenció talús passeig congost, del pressupost municipal vigent.
Tercer. Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors, emplaçant al
primer perquè en el termini màxim de 5 dies concorri a l’Ajuntament per la signatura del
contracte.
Quart. Facultar la Sra. Alcaldessa per la signatura del contracte
Cinquè. Publicar al BOPB/perfil del contractant la formalització del contracte.
Sisè. Notificar el present contracte al Registre Públic del Contractes.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
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Ho mana i signa la Sra. alcaldessa,

F_FIRMA_12
Signat digitalment per:
Alcaldessa
Meritxell Budó i Pla
14-02-2018 14:03:00
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