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José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4993814 WFFEL-04A99-Z7A09 4E15E2A5F80A56488263CAB86E583AF591A8BAD5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

CERTIFICO
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 21 de febrer de 2020, i a
resultes de l'aprovació de l'acta de la sessió, ha adoptat per unanimitat el
següent acord:
"Per Acord de la Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2019 es va iniciar i
aprovar l'expedient de contractació de les obres de connexió del carril bici de Pont
Major a Campdorà. Fase 2: Tram rampa des del pont de l'Aigua, es va aprovar el
plec de clàusules administratives particulars, la despesa i es va convocar la licitació.
El procediment a seguir per l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat, atenent
una pluralitat de criteris de valoració, en virtut dels articles 131,145 i 159 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic ( en endavant LCSP) , i
la tramitació de l'expedient és l'ordinària, de conformitat amb els articles 116 i
següents de la llei.
El termini de presentació d'ofertes va finalitzar el dia 16 de gener de 2020, haventse presentat a la licitació 8 empreses:

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
6.- RUBAU TARRES, SAU, amb NIF A17018813
7.- OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA SA, amb NIF A59740217
8.- EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL, amb NIF B17612748
Previs els tràmits corresponents que consten a l'expedient 2019050507, la Mesa de
Contractació del dia 20 de gener de 2020, en acte públic va procedir a l'obertura del
sobre únic, va qualificar les declaracions presentades pels licitadors i va avaluar les
ofertes, així mateix va realitzar la proposta d'adjudicació a favor de l'empresa
AGLOMERATS GIRONA, SA, amb NIF A17207168, per ser l'empresa que ha
obtingut la millor puntuació.
De conformitat amb l'acord adoptat per la Mesa de Contractació el dia 20 de gener
de 2020, l'article 159.4 f) de la LCSP i amb la clàusula 23 del plec de clàusules
administratives particulars reguladores del contracte, mitjançant comunicat extern
emès per la Secretària de la Mesa de Contractació en data 28 de gener de 2020 es
va requerir a l'empresa AGLOMERATS GIRONA SA, en relació a la contractació de
les obres de connexió del carril bici de Pont Major a Campdorà. Fase 2: Tram rampa
des del pont de l'Aigua, per tal que presentés tota la documentació necessària per
procedir a l'adjudicació del contracte i constituís la garantia definitiva d'import set mil
cinc-cents sis euros amb vint-i-un cèntims (7.506,21 €) , corresponent al 5% del
preu final ofert, IVA exclòs, a l'empara del que estableixen els articles 106 i 107 de
la LCSP i la clàusula 24 del plec de clàusules administratives particulars regulador
del contracte.
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L'empresa AGLOMERATS GIRONA SA va accedir a la notificació en data 29 de
gener de 2020 i va complir amb el requeriment esmentat dins el termini establert a
l'efecte (Registre d'entrada número 2020009335 de 4 de febrer de 2020) i va
constituir la garantia definitiva el dia 5 de febrer de 2020, amb número d'operació
320200000463.
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a
l'efecte.
Vist que, d'acord amb les dades que consten en el RELI i al servei de Via Oberta de
l'AOC, l'empresa AGLOMERATS GIRONA SA està al corrent de pagament amb les
obligacions de l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social, així com al corrent de
pagament amb l'Ajuntament de Girona, segons les dades que consten en la
Tresoreria municipal, en els termes previstos de la clàusula 23 del PCAP.
De conformitat amb el punt 4. f) de l'article 159 i els articles 150.3, 151 i següents
de la LCSP.
D'acord amb la disposició addicional segona de la LCSP, així com el decret
d'Alcaldia de delegació de competències de 1 juliol de 2019, que va resoldre delegar
la competència en matèria de contractació a favor de la Junta de Govern Local.
Primer.- ADJUDICAR la contractació de les obres de connexió del carril bici de Pont
Major a Campdorà. Fase 2: Tram rampa des del pont de l'Aigua a favor de
l'empresa AGLOMERATS GIRONA SA, amb NIF A17207168, per un import de cent
vuitanta-un mil sis-cents cinquanta euros amb vint-i-cinc cèntims ( 181.650,25 € ),
IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en cent cinquanta mil cent vint-i-quatre euros amb
disset cèntims ( 150.124,17 € ) de pressupost net, i trenta-un mil cinc-cents vint-i-sis
euros amb vuit cèntims ( 31.526,08 € ) d'IVA calculat amb un tipus del 21%.
Amb càrrec a la partida pressupostària:
2020 300 15300 60904 IFS 2019 - CARRIL BICI PONT MAJOR - CAMPDORÀ
Aquesta actuació forma part del projecte "EFA218/16, TTFS, Turisme Transfronterer
Fluvial i Sostenible Têt, Ter, Fluvià i Segre (TTFS)" del "Programa de Cooperació
Territorial Interreg V-A Espanya - França - Andorra (POCTEFA) 2014-2020". Dins
aquest programa s'hi inclouen els projectes que conformaran el carril bici de Pont
Major a Campdorà.
Aquest projecte està confinançat pel FEDER.
Les característiques i avantatges de l'oferta adjudicatària, determinants de la seva
selecció davant la resta d'ofertes presentades, queden detallades en l'acta de
constitució de la Mesa de contractació i d'obertura del sobre únic, qualificació de les
declaracions, avaluació de les ofertes i proposta d'adjudicació, essent les següents:
AGLOMERATS GIRONA, SA:
Oferta econòmica 85 punts
Ampliació del termini de garantia 15 punts
TOTAL 100 punts
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Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es publicarà en el
perfil del contractant de l'Ajuntament de Girona.
L'adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació de les obres.
Es designa al Sr. Guillem Collell Mundet, enginyer de camins, canals i ports
municipal, com a director facultatiu de l'obra i responsable del contracte.
El Sr. Guillem Collell Mundet també assumirà les funcions previstes a l'article 9 del
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, corresponents a la coordinació en matèria
de seguretat i salut durant l'execució de les obres.
Es designa a la Sra. Clara Jiménez Xiberta, arquitecta i paisatgista, com a persona
tècnica competent, que s'integrarà dins la direcció facultativa de l'obra, pel què fa a
la part d'arquitectura.
Es designa a la Sra. Teia Argelés Pairó, arquitecta tècnica, com a persona tècnica
competent, que s'integrarà dins la direcció facultativa com a responsable de la
direcció d'execució.
El termini d'execució de les obres serà de 6 mesos comptats a partir del dia següent
al de la data de l'acta de comprovació del replanteig.
El termini de garantia del contracte serà de 6 anys.
Segon.- NOTIFICAR l' adjudicació a l'empresa adjudicatària i a la resta de licitadors
que han pres part en el procediment.
Tercer.- PUBLICAR l'adjudicació del contracte al Perfil del Contractant de
l'Ajuntament de Girona, en el termini de 15 dies, de conformitat amb l'article 151.1
de la LCSP.
Quart.- REQUERIR a l'empresa AGLOMERATS GIRONA SA, per tal que en el
termini màxim de 15 dies hàbils, següents a la recepció de la notificació de
l'adjudicació, comparegui a l'Ajuntament de Girona per a la formalització del
contracte, de conformitat amb l'article 153.3 de la LCSP.
Cinquè.- PUBLICAR la formalització del contracte, juntament amb el corresponent
contracte, al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Girona, d'acord amb l'article
154.1 de la LCSP, en un termini no superior a 15 dies del perfeccionament del
contracte."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir
Traspassat a signatura en data 21 de febrer de 2020
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