Servei Jurídico-Administratiu

DECRET

Procediment obert simplificat, amb un únic criteri de valoració. Adjudicació de
les obres del projecte constructiu de Reparació del pont al camí BE-115 d’accés
al Castell de l’Areny. (Exp. 2020/2577)

FETS
1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat, té programada l’execució de les obres del projecte constructiu de
Reparació del pont al camí BE-115 d’accés al Castell de l’Areny, amb un
pressupost de tres-cents quatre mil cinc-cents cinquanta-dos euros amb
cinquanta-dos cèntims (304.552,52 €), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA de
seixanta-tres mil nou-cents cinquanta-sis euros amb tres cèntims (63.956,03 €),
resulta tenir un pressupost total de tres-cents seixanta-vuit mil cinc-cents vuit
euros amb cinquanta-cinc cèntims (368.508,55 €), projecte que conté l’estudi de
seguretat i salut, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció.
2. L’esmentat projecte va ser aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern
núm. 490, en 29 de juliol de 2021, amb tràmit d’informació pública, i publicat anunci
corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3 d’agost de 2021,
obrint-se el termini d’al·legacions i acabant-se el dia 15 de setembre de 2021, sense
que es formulessin al·legacions, per la qual cosa el projecte va quedar aprovat
definitivament.
3. Mitjançant acord de la Junta de Govern núm. 638, de 28 d’octubre de 2021,
s’aprovà la minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Castell de l’Areny per a l’execució de les obres i cofinançament de les
mateixes. El conveni núm. 575 es formalitzà el 9 de novembre de 2021.
4. Per decret núm. 12481, de 9 de novembre de 2021, del president delegat de
l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals s’aprovà l’expedient de contractació de les
referides obres, així com el plec de clàusules administratives particulars (PCAP).
Aquest expedient es tramita de forma ordinària, no està subjecte a regulació
harmonitzada i no és susceptible de recurs especial, i es porta a terme mitjançant
procediment obert simplificat i l’adjudicació mitjançant l’aplicació d’un únic criteri de
valoració.
5. El 12 de novembre de 2021 es publicà la convocatòria de licitació en el Perfil de
Contractant.
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6. Dins del termini per a la presentació de proposicions presentaren oferta les
empreses següents:
1. PASQUINA, SA
2. PERFO-ROCA, SL
7. El 14 de desembre 2021 es constituí la Mesa de Territori per a l’obertura i
qualificació del sobre únic digital.
8.

El resultat de les ofertes econòmiques va ser el següent:
EMPRESA
1

PASQUINA, SA

2

PERFO-ROCA, SL

OFERTA
(IVA exclòs)
264.016,58 €
284.161,53 €

9. Respecte del criteri preu, el llindar d’oferta anormalment baixa se situà en
227.329,22 EUR, IVA exclòs.
10. A la vista que cap de les ofertes es trobaren en situació de presumpció d’anormalitat,
la Mesa proposà l’adjudicació a l’empresa PAQUINA, SA, per un import de de
264.016,58 EUR, IVA exclòs, per ser la seva oferta la millor en relació qualitat-preu. Així
mateix, classificà en segon lloc a l’empresa PERFO-ROCA, SL.
11. El 15 de desembre de 2021 es requerí a l’empresa PASQUINA, SA, perquè
presentés la documentació que s’especifica en la clàusula 1.18) del PCAP que regula
aquesta contractació.
12. L’empresa PASQUINA, SA va presentar tota la documentació requerida i va
constituir la garantia definitiva per la quantitat de 13.200,83 EUR el 20 de desembre de
2021. Així mateix, es comprovà que la solvència econòmica i professional presentada
per la referida empresa és correcta.
13. El termini d’execució de les referides obres és de 4 mesos.
14. D’acord amb el decret núm. 12481, de 9 de novembre de 2021, la despesa
derivada d’aquesta contractació de tres-cents seixanta-vuit mil cinc-cents vuit euros
amb cinquanta-cinc cèntims (368.508,55 EUR), IVA inclòs, es va fer efectiva amb
càrrec a l’aplicació pressupostaria G/50100/45301/61104 de l’exercici 2022. Aquesta
despesa restà condicionada a la condició suspensiva que per a la citada despesa
existís consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 2022.
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15. Cal ajustar comptablement la consignació pressupostària aprovada pel decret
núm. 12481, de 9 de novembre de 2021, per adequar-la la baixa d’adjudicació, de
conformitat amb el detall següent:
Exercici
2022

Import (IVA inclòs)
-49.048,49 €

Aplicació pressupostària
G/50100/45301/61104

16. La despesa corresponent a l’adjudicació que es proposa, per un import de
tres-cents dinou mil quatre-cents seixanta euros amb sis cèntims (319.460,06
EUR), IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61104 de l’exercici 2022.

FONAMENTS DE DRET
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).
2. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 159 i
concordants de la LCSP, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència.
3. De conformitat amb la clàusula 1.15) del PCAP les ofertes admeses en aquest
procés de licitació no són anormalment baixes.
4. La despesa va ser aprovada tot d'acord amb el que estableix l'article 117.2 i la DA
tercera de la LCSP i condicionant la seva efectivitat i la seva execució a la condició
suspensiva que per a la citada despesa existeixi consignació adequada i suficient en el
pressupost de l’exercici 2022.
5. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquesta resolució en el president delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals, en virtut del que disposa l'apartat 4.2.1.a.1) de la
de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la
Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019,
modificat per decrets de la Presidència núms. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB
de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, núm.
7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, i núm. 11936/21, de 28
d’octubre, publicat al BOPB de 2.11.2021.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ

Primer.- ADJUDICAR de conformitat amb la proposta de la Mesa de Territori
celebrada el 14 de desembre de 2021, la contractació de les obres del projecte
constructiu de Reparació del pont al camí BE-115 d’accés al Castell de l’Areny a
l’empresa PASQUINA, SA, amb NIF A08798852, no incursa en baixa anormal, per un
import de dos-cents seixanta-quatre mil setze euros amb cinquanta-vuit cèntims
(264.016,58 EUR), més l’IVA del 21% de cinquanta-cinc mil quatre-cents quarantatres euros amb quaranta-vuit cèntims (55.443,48 EUR), resultant un import total de
tres-cents dinou mil quatre-cents seixanta euros amb sis cèntims
(319.460,06 EUR), d’acord amb la seva oferta.
Segon.- AJUSTAR comptablement la consignació pressupostària aprovada pel decret
núm. 12481, de 9 de novembre de 2021, per adequar-la a la baixa, de conformitat amb
el detall següent:
Exercici
2022

Import (IVA inclòs)
-49.048,49 €

Aplicació pressupostària
G/50100/45301/61104

Tercer.- DISPOSAR la despesa derivada d’aquesta contractació de tres-cents dinou
mil quatre-cents seixanta euros amb sis cèntims (319.460,06 EUR), IVA inclòs, la
qual es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 de
l’exercici 2022.
Quart.- ESTABLIR com a segona empresa classificada a l’empresa PERFO-ROCA,
SL, per un import de 284.161,53 €, IVA exclòs.
Cinquè.- COMUNICAR a l’empresa adjudicatària que, dins el termini de 15 dies hàbils
següents a l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de formalitzar el
contracte, i en el mateix termini presentar el pla de seguretat i salut de les obres.
Sisè.- NOTIFICAR la present resolució als participants en aquest procediment de
contractació i a l’Ajuntament de Castell de l’Areny, i publicar l’adjudicació del contracte
en el Perfil de Contractant.
Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el Perfil de Contractant.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol
Objecte

2020/0002577

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable Altres serveis

Ref. Interna
Acte de referència

Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.
D0503SE27 Obres obert simplificat
Contractació decret adjudicació reparació pont Castell Areny
Procediment obert simplificat, amb un únic criteri de valoració. Adjudicació de
les obres del projecte constructiu de Reparació del pont al camí BE-115
d'accés al Castell de l'Areny.
PASQUINA SA - A08798852
2203000028 - 319.460,06€ IVA inclòs
2202900007 - -49.048,49€ IVA inclòs
CIS Infra Esp Naturals i Acció climàtica
Ser. But Oficial Prov Barcelona i d'altr
Ser. Jurídico-Administratiu
Of. Patrimoni i Gestió Immobiliària
Of. Tèc. de Planif.i Actuació Infraestr.
Intervenció General
Tresoreria
SSC/SMC/UADC/MM 37404
D 12481/2021

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Vicente Izquierdo Camon (SIG)
Promotor
Coordinador/a
Montserrat Tordera Vigas (SIG)

Acte
Proposa

Data acte
13/01/2022, 20:09

Proposa

13/01/2022, 22:30

Intervenció General

Informat de
conformitat (f.l.p.)
Resol

14/01/2022, 14:38

Josep Abella Albiñana (SIG)

President/a delegat/da d'Àrea Pere Pons Vendrell (TCAT)
Secretària General

Petra Mahillo Garcia (TCAT)

14/01/2022, 16:51

17/01/2022, 08:13
Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018

Registre de Decrets - Diputació de Barcelona
Decret Núm. 128 de data 14/01/2022

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 58a217a137b806f34c76 Adreça de validació:

Pàgina 5

