Servei de Contractació i Patrimoni
Número d’expedient: 116/2019

DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚMERO 144/2019
Assumpte: Adjudicar el contracte d’obra de protecció davant despreniments del talús del
dipòsit de Montfullà (Costa Brava Centre).
Tipus de contracte

Obra

Objecte del contracte

Protecció davant despreniments del talús del dipòsit de
Montfullà (Costa Brava Centre)

CPV

45111230-9 / Treballs d’estabilització de terrenys

Termini d’execució

5 mesos

Empresa adjudicatària

PERFORACIONES I VOLADURAS ROS CARBO, SL

Import d’adjudicació (IVA
no inclòs)

14.904,00 €

Antecedents

1. En data 6 de maig de 2019, el director de Serveis Tècnics i el gerent del Consorci de la
Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua emeten la Proposta de Contractació de la
prestació esmentada a l'encapçalament, on hi consta:
5.

Descripció de l’objecte

A la part posterior del dipòsit de Montfullà existeix un talús gairebé vertical, d’uns 4 metres d’alçària i
executat en un massís rocós molt fracturat i meteoritzat. El perill de despreniments sobtats amenaça
l’estructura del dipòsit, emplaçada a escassos 3 metres del desmunt. En el cas que la caiguda de terres i
roques afectés els paraments del dipòsit, es veuria compromès l’abastament en alta de la Costa Brava
Centre. Per això resulta necessària la intervenció sobre el talús amb la instal·lació d’una malla de contenció
de despreniments que protegeixi el dipòsit.

6.

Informe

a) En data 18 d’abril de 2019 a les 8:50 h es va publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant del
Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=45671
263&reqCode=viewCn&idCap=21714233&), essent el termini de presentació d'ofertes les 14:00 h del 29
d’abril de 2019.

Dins del termini previst, van presentar oferta set empreses, que són les següents:
Empresa
Inaccés,Geotècnia Vertical SL
Solutioma SL
Empresa de Estabilización Geotalud SL
Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras SA
Perfo-Roca SL
Infraestructures de Muntanya SL
Abastament en Alta Costa Brava Empresa Mixta SA

Oferta (IVA no inclòs), €

15.986,82 €
16.126,00 €
16.438,50 €
16.661,21 €
14.904,00 €
16.830,00 €
16.780,50 €

Les propostes de les empreses participants en la licitació s’ajusten tècnicament i pressupostàriament a les
condicions previstes per a aquest subministrament.
b) No s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de la contractació, d’acord
amb el que estableix l’article 118.3 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP). L’objecte d’aquest és
qualitativament diferent i no forma una unitat a la qual se li pugui aplicar la limitació de subscripció de més
contractes menors que, individualment o conjunta, superin les quantitats de 40.000 € ( IVA no inclòs) en
obres o 15.000 € (IVA no inclòs) en serveis i subministraments.

Fonaments de dret
Primer. L’article 13 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, tipifica aquest contracte com
a contracte d’obra i de conformitat amb els articles 118 i 131.3 de la mateixa llei, per la seva
quantia, és d’aplicació el règim dels contractes menors que permet l’adjudicació directa a
favor de qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i amb l’habilitació professional
necessària per a realitzar la prestació.
Segon. L’article 5 de la Instrucció de contractació menor de la Diputació de Girona i el seu
grup institucional, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 94, de data
16 de maig de 2018, assenyala que serà necessària la incoació del corresponent expedient,
amb el procediment i contingut descrits en l’article esmentat.
Atesos els antecedents i en ús de les atribucions que la legislació vigent de règim local, la
disposició addicional segona de la LCSP i l’article 13.2 dels Estatuts del CCB – ELA
atribueixen a la presidència,
RESOLC
PRIMER. SUBSCRIURE el contingut de l’informe emès pel director dels Serveis Tècnics i
pel gerent en data 6 de maig de 2019, en quant a la justificació de la necessitat del
contracte, per les raons que en el mateix s’indiquen.
SEGON. ADJUDICAR a l’empresa PERFORACIONES I VOLADURAS ROS CARBO, SL,
amb NIF B17039660, el contracte menor d’obra de protecció davant despreniments del talús
del dipòsit de Montfullà (Costa Brava Centre), per un import de 14.904,00€, IVA no inclòs,
més un import de 3.129,84€, en concepte d’IVA, que fan un total de 18.033,84€, IVA inclòs,
d'acord amb el seu pressupost.

TERCER. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa corresponent a aquest contracte per un
import de 14.904,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21/1610/21300 del pressupost
del Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua per a l'exercici 2019.
QUART. PUBLICAR en el Portal de Transparència del Consorci de la Costa Brava – Entitat
Local de l’Aigua la informació de caràcter públic d'aquest contracte, d'acord amb allò
establert a l'article 13 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
CINQUÈ. COMUNICAR les dades relatives a l'adjudicació d'aquest contracte al Registre
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
SISÈ. PUBLICAR al Perfil de contractant del Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de
l’Aigua la informació d’aquest contracte menor, de conformitat amb l’article 63.4 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.
SETÈ. NOTIFICAR aquest Decret de Presidència a l’empresa PERFORACIONES I
VOLADURAS ROS CARBO, SL, pel seu coneixement i als efectes legals pertinents.

Vist i conforme,
La cap de l’Àrea de Contractació i Patrimoni
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