M. GLÒRIA GOU CLAVERA, Secretària General de l’Excm. Ajuntament de la Molt
Lleial Ciutat d’Olot
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia 11
de juliol de 2019, ha adoptat, entre d’altres, el següent acord:
6.4. - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE RECOBRIMENT AMB MESCLA
BITUMINOSA SONOREDUCTORA A L'AVINGUDA SANT JORDI, EL CARRER
PORTBOU I EL CARRER ZAMENHOF
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2019020397
OB

D'OBRES

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de 9 de maig de 2019, es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa de les obres de “Recobriment amb mescla
bituminosa sonoreductora a l’avinguda Sant Jordi, el carrer Portbou i el carrer
Zamenhof es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques, la despesa i es va convocar la licitació.
El procediment a seguir per l’adjudicació és l’obert simplificat, atenent a quatre criteris
de valoració de les ofertes −econòmic , tones mètriques addicionals, reducció de
termini i ampliació anys addicionals de garantia - i amb un pressupost base de licitació
de dos-cents quaranta-cinc mil cent sis euros amb setanta-quatre cèntims (245.106,74
€), sense IVA i dos-cents noranta-sis mil cinc-cents setanta-nou euros amb setze
cèntims (296.579,16 €) IVA inclòs.
En data 20 de juny de 2019 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent, les següents empreses:
1. AGLOMERATS GIRONA, SA
2. CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA
3. RUBAU-TARRÉS, SAU
Vist l’informe de valoració de les ofertes presentades emès en data 04 de juliol de
2019, pel cap de l’Àrea de Territori, el Sr. Ramon Prat Molas de les tres propostes
admeses en la licitació, la Mesa de Contractació, en reunió celebrada el dia 5 de juliol
de 2019, va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei de
l’obra de recobriment amb mescla bituminosa sonoreductora a l’avinguda Sant Jordi, el
carrer Portbou i el carrer Zamenhof a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA, pel preu
de dos-cents trenta-sis mil cinc-cents vint-i-vuit euros (236.528,00€) Iva Exclòs.
La Mesa de contractació del data 5 de juliol es requereix a l’empresa AGLOMERATS
GIRONA, SA la presentació de la documentació justificativa d’haver constituït la
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garantia definitiva d’import 11.826,40 €, atès que la documentació acreditativa del
compliment dels requisits previs, que en el seu dia fou substituïda per la corresponent
Declaració responsable, consta actualitzada en el Registre d’Empreses Licitadores de
la Generalitat de Catalunya (RELI).
Atès que l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA, presentà la documentació requerida
dins el termini atorgat a l’efecte.
De conformitat amb els articles 151 i 158 de la LCSP.
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida núm. 2019.140.1532.61924 “Pavimentació
avinguda Sant Jordi”. i pot ordenar-se la despesa proposada.
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26
de juny de 2019.
Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de
2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000013, la regidora delegada
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- ADJUDICAR el contracte d’obres de “Recobriment amb mescla
bituminosa sonoreductora a l’avinguda Sant Jordi, el carrer Portbou i el carrer
Zamenhof” a favor de l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA, amb NIF A-17207168
per un import de DOS-CENTS VUITANTA-SIS MIL CENT NORANTA-VUIT EUROS
AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (286.198,88€) IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en 236.528,00 € que corresponen a la base imposable i
49.670,88 €, a l’IVA calculat al 21%.
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques.
Tercer.- Disposar la despesa per import de 286.198,88 €, IVA inclòs, la qual es
pagarà amb càrrec a la partida núm. 2019.140.1532.61924 “Pavimentació avinguda
Sant Jordi”.

Operació Referència
200300
1902684

Tipus
Partida
Despeses 19140 1532 61924

Import
286198.88

200200

Despeses 19140 1532 61924

-10380.28

1902684

Descripció
PAV. AV.SANT JORDI (PORTBOU I
ZAMENHOF) PR19(6,5)
PAV. AV.SANT JORDI (PORTBOU I
ZAMENHOF) PR19(6,5)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000
100

001

001

001

Quart.- El termini d’execució de les obres és de 17 dies, a comptar des del dia següent
a la signatura de l’acta de de comprovació i replanteig i la garantia s’ampliarà amb 4
anys addicionals.
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Cinquè.- La direcció de les obres anirà a càrrec del cap de l’Àrea de Territori, senyor
Ramon Prat Molas. La coordinació de seguretat i salut anirà a càrrec de l’arquitecte
tècnic municipal, senyor Xevi Canal Molas.
Sisè.- Nomenar responsable del contracte el Sr. Ramon Prat Molas.
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han
participat a la licitació i es publicarà en el Perfil del Contractant , de conformitat amb
l’article 151.1 de la LCSP.
Vuitè.- La formalització del contracte haurà d’efectuar-se en el termini màxim de 15
dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als
licitadors.
Novè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci al Perfil del Contractant
de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.

I PERQUÈ AIXÍ CONSTI, i tingui els efectes que correspongui, lliuro aquesta
certificació amb el vistiplau de l’Alcalde.

Olot, 23 de juliol de 2019
Vist-i-Plau l’alcalde

Ho certifico,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

GOU CLAVERA, MARIA GLORIA
23/07/2019

BERGA VAYREDA, JOSEP
23/07/2019



Document signat electrònicament verificable a www.olot.cat amb el codi:

a989b803-4a5f-436d-8660-ea3adf1ec5a4
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