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CN/jm
Exp.: 2019050507 - C. 06.115.001

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D'OBERTURA DEL
SOBRE ÚNIC I QUALIFICACIÓ DE LES DECLARACIONS, AVALUACIÓ DE LES
OFERTES I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES RELATIVES A LA
CONNEXIÓ DEL CARRIL BICI DE PONT MAJOR A CAMPDORÀ. FASE 2: TRAM
RAMPA DES DEL PONT DE L'AIGUA
Lloc
Data
Hora

: Sala de Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona
: 20 de gener de 2020
: 13:27

Assistents:
- President: Sr. Lluis Martí Arderiu, tinent d'alcalde de Territori de la Corporació.
- Secretària: Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres, que
actua com a vocal i secretaria
- Vocals:

- Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació
- Sr. Lluís Pau Gratacós, vicesecretari general de la Corporació.

També hi són presents:
- La senyora Carme Nova Flores, tècnica del servei de Contractació i Compres.
- La senyora Agnès Clà Cubillas, tècnica del servei de Contractació i Compres.
- El senyor Joaquim Roura Poch, cap de servei de Projectes i Obres.
- El senyor Rafael Ros Penedo , arquitecte municipal.
- El senyor Guillem Collell Mundet, enginyer municipal.
- El senyor David Freixas Fernández, cap de l'oficina de Control de Projectes i Obres.

L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre únic, qualificació de
les declaracions presentades pels licitadors, avaluació i classificació de les ofertes i
proposta d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació, de la licitació del contracte
de les obres de connexió del carril bici de Pont Major a Campdorà. Fase 2: Tram rampa des
del pont de l'Aigua, per un import de licitació de 182.079,05€ (cent vuitanta-dos mil setantanou euros amb cinc cèntims) IVA exclòs.
La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia-Presidència
de composició de la Mesa de Contractació de data 12 de juliol de 2019, i la Secretària
llegeix les disposicions legals aplicables, especialment l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic (LCSP); el punt 7 de la Disposició Addicional
Segona de la LCSP i l'article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la LCSP.
Ha participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent:
1.- MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU, amb NIF B17245093
2.- AGLOMERATS GIRONA, SA, amb NIF A17207168
3.- SALVADOR SERRA, SA, amb NIF A17033473
4.- EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU, amb NIF A17060898
5.- XAVIER ALSINA, SA, amb NIF A17228131
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6.- RUBAU TARRES, SAU, amb NIF A17018813
7.- OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA SA, amb NIF A59740217
8.- EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL, amb NIF B17612748
S'ha procedit a l'obertura del sobre únic de les proposicions presentades mitjançant l'eina
de Sobre Digital accessible a la plataforma de serveis de Contractació Pública, i procedeix
a la lectura de la declaració responsable dels licitadors (Annex 2 del PCAP) així com l'oferta
avaluable en xifres o percentatges (Annex 3 del PCAP) i altres requisits exigibles d'acord
amb la clàusula 20 del PCAP regulador de la licitació.
- Oferta número 1:
MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU, amb NIF B17245093, aporta index, declaració
responsable d'acord al model d'Annex 2 del PCAP, model d'oferta avaluable en xifres o
percentatges d'acord al model Annex 3 del PCAP.
Preu 169.151,44 € , més 35.521,80 € en concepte d'IVA, essent el total de 204.673,24
euros.
Anys addicionals del termini de garantia: 5 anys.
- Oferta número 2:
AGLOMERATS GIRONA, SA, amb NIF A17207168, aporta index, declaració responsable
d'acord al model d'Annex 2 del PCAP, model d'oferta avaluable en xifres o percentatges
d'acord al model Annex 3 del PCAP.
Preu 150.124,18 € , més 31.526,08 € en concepte d'IVA, essent el total de 181.650,25
euros.
Anys addicionals del termini de garantia: 5 anys.
- Oferta número 3:
SALVADOR SERRA, SA, amb NIF A17033473, aporta índex, declaració responsable
d'acord al model d'Annex 2 del PCAP, model d'oferta avaluable en xifres o percentatges
d'acord al model Annex 3 del PCAP.
Preu 169.900,00 € , més 35.679,00 € en concepte d'IVA, essent el total de 205.579,00
euros.
Anys addicionals del termini de garantia: 5 anys.
- Oferta número 4:
EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU, amb NIF A17060898, aporta índex, declaració
responsable d'acord al model d'Annex 2 del PCAP, model d'oferta avaluable en xifres o
percentatges d'acord al model Annex 3 del PCAP.
Preu 154.750,00 € , més 32.497,50 € en concepte d'IVA, essent el total de 187.247,50
euros.
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Anys addicionals del termini de garantia: 3 anys.
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- Oferta número 5:
XAVIER ALSINA, SA, amb NIF A17228131, aporta índex, declaració responsable d'acord
al model d'Annex 2 del PCAP, model d'oferta avaluable en xifres o percentatges d'acord al
model Annex 3 del PCAP.
Preu 181.170,00 € , més 38045,70 € en concepte d'IVA, essent el total de 219215,70
euros.
Anys addicionals del termini de garantia: 2 anys.
- Oferta número 6:
RUBAU TARRES, SAU, amb NIF A17018813, aporta índex, declaració responsable
d'acord al model d'Annex 2 del PCAP, model d'oferta avaluable en xifres o percentatges
d'acord al model Annex 3 del PCAP.
Preu 165.509,84 € , més 34.757,07 € en concepte d'IVA, essent el total de
200.266,91euros.
Anys addicionals del termini de garantia: 5 anys.
- Oferta número 7:
OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA SA, amb NIF A59740217, aporta índex, declaració
responsable d'acord al model d'Annex 2 del PCAP, model d'oferta avaluable en xifres o
percentatges d'acord al model Annex 3 del PCAP.
Preu 158.991,43 € , més 33.388,20 € en concepte d'IVA, essent el total de 192.379,63
euros.
Anys addicionals del termini de garantia: 5 anys.
- Oferta número 8:
EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL, amb NIF B17612748, aporta índex, declaració
responsable d'acord al model d'Annex 2 del PCAP, model d'oferta avaluable en xifres o
percentatges d'acord al model Annex 3 del PCAP.
Preu 158.405,00 € , més 33.265,05 € en concepte d'IVA, essent el total de 191.670,05
euros.
Anys addicionals del termini de garantia: 5 anys.

I arribat aquest punt es dona per finalitzat l'acte públic.
La Mesa, però, continua reunida i procedeix a qualificar la declaració presentada pels
licitadors, a avaluar i classificar les ofertes i a proposar l'adjudicació a favor del candidat
amb millor puntuació, si això és possible, d'acord amb el previst a l'article 159.4 de la LCSP.
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Un cop qualificada la documentació, la Mesa adopta l'acord de declarar admeses totes les
empreses i es procedeix a avaluar i classificar les seves ofertes.
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Els resultats segons les ofertes presentades, una vegada aplicades les fórmules derivades
dels criteris de valoració, són els següents:

1.- MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU, amb NIF B17245093 49,387 punts
2.- AGLOMERATS GIRONA, SA, amb NIF A17207168 100,000 punts
3.- SALVADOR SERRA, SA, amb NIF A17033473 47,396 punts
4.- EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU, amb NIF A17060898 81,695 punts
5.- XAVIER ALSINA, SA, amb NIF A17228131 8,418 punts
6.- RUBAU TARRES, SAU, amb NIF A17018813 59,074 punts
7.- OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA SA, amb NIF A59740217 76,413 punts
8.- EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL, amb NIF B17612748 77,973 punts
En aplicació de la clàusula 21 del PCAP reguladora del contracte i de l'article 159 de la
LCSP, a la vista dels resultats, i comprovat que l'oferta amb millor puntuació ha estat la de
l'empresa AGLOMERATS GIRONA SA, es comprova que no incorre en baixa temerària,
amb la qual cosa se la proposa com a adjudicatària.
Es comprova que l'empresa està inscrita en el RELI, que l'empresa està degudament
constituïda, es comprova que estan al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l'Agència Tributària i la Seguretat Social d'acord amb el sistema Via Oberta del Consorci
AOC, així com al corrent de pagament amb l'Ajuntament de Girona segons dades que
consten en la Tresoreria municipal, i que no està incursa en prohibició per contractar,
d'acord amb les dades que consten al RELI.
Així mateix, la Mesa de contractació acorda que la Secretària de la Mesa procedeixi a
requerir a l'empresa tota la documentació que sigui necessària per a procedir a l'adjudicació
del contracte en el termini de 7 dies hàbils, concretament la garantia definitiva, la pòlissa
d'assegurances i la relació de personal que es destinarà a l'execució del contracte.
Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dona per acabada la reunió, a les 13.38 hores del
migdia i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dona fe.

Vist i plau
El president

La secretària

Lluis Martí Arderiu

Berta Gratacós Cubarsí

APROVAT

