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RESOLUCIÓ 
 
 
Vic (Osona), 12 d’abril de 2016 
 
 
Assumpte Adjudicació contracte d’obres: Arranjament i pavimentació de la carretera de 
Vilanova (tram Salt de l’Avi) d’Orís. 
 
 
Fets i antecedents 
 
Vist l'expedient de licitació per a la contractació de les obres d’ Arranjament i pavimentació 
de la carretera de Vilanova (tram Salt de l’Avi) d’Orís, pel procediment negociat sense 
publicitat i amb més d’un criteri d’adjudicació. 
 
Atès que durant el termini obert a l'efecte s'han presentat dues proposicions corresponents a 
les empreses Excavacions Carrera, SA i Obres i Paviments Bou, SL. 
 
Vist l'informe emès pels serveis tècnics del Consorci i signat per l’enginyer Josep Rovira 
Plarromaní, de data 11 de març de 2016, que s'assumeix íntegrament com a motivació 
d’aquest acord i de conformitat amb el qual s’han atorgat les puntuacions següents: 
 

Criteris de valoració 
Empreses Oferta 

econòmica 
Absorció de millores 

i imprevistos 
Puntuació total 

Excavacions Carrera, SA 40,0 4,2 44,2 punts 
Obres i Paviments Bou,SL 33,3 5,0  38,3  punts 
 
A la vista de la valoració efectuada, es considera que la proposta econòmicament més 
avantatjosa és la presentada per Excavacions Carrera, SA. 
 
Vista la proposta de la Mesa de contractació de data 21 de març de 2016, que s’assumeix 
íntegrament com a motivació d’aquest acord. 
 
Atès que per resolució d’aquesta Presidència de data 23 de març de 2016 es va requerir al 
licitador amb l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè en el termini de deu dies hàbils, 
a comptar des del següent al de recepció del requeriment, presentes la garantia definitiva i la 
documentació corresponent, d’acord amb el punt segon de la part dispositiva de l’esmentada 
resolució. 
 
Atès que en data 8 d’abril de 2016, dins el termini establert a l’efecte, el licitador amb l’oferta 
econòmicament més avantatjosa va constituir la garantia definitiva i va presentar els 
documents justificatius exigits. 
 
Fonaments de dret 
 
Acord núm. 3 de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2015. 
 
Plec de clàusules administratives generals de contractació del Consorci. 
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Article 151 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Fent ús de les atribucions que m’han estat conferides, 
 
RESOLC: 
 
1.- Declarar vàlid el procediment licitador negociat sense publicitat i amb un únic criteri 
d’adjudicació, convocat per contractar l’obra “Arranjament i pavimentació de la carretera de 
Vilanova (tram Salt de l’Avi) d’Orís”, i d’acord amb les ofertes presentades, adjudicar-lo a 
l’empresa Excavacions Carrera, SA, amb l’oferta econòmicament més avantatjosa, pel preu de 
setanta-quatre mil tres-cents cinquanta-sis euros i trenta-vuit cèntims (74.356.38 €), més 
quinze mil sis-cents catorze euros i vuitanta-quatre cèntims (15.614,84 €), corresponents al 
21% d’IVA, d'acord amb els plecs de clàusules aprovats i amb l'oferta presentada. 
 
2.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.62310.1621 del vigent 
pressupost comarcal per a l’exercici de 2016. 
 
4.- Donar publicitat a aquesta adjudicació mitjançant un anunci inserit al Perfil del Contractant i 
al tauler d’anuncis del Consorci i donar-ne compte a la Intervenció i a la Tresoreria Consorci. 
 
5.- Notificar aquest acord als licitadors que no han resultat adjudicataris, expressant en tot cas, 
els recursos que corresponguin. 
 
6.- Notificar a l’adjudicatària Excavacions Carrera, SA aquesta resolució amb l’indicació dels 
recursos que corresponguin i comunicar-li que la signatura del contracte tindrà lloc a la seu del 
Consorci no més tard de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de la recepció de la 
present notificació. La data es comunicarà mitjançant correu electrònic a l’adreça 
montse@excavacionscarrera.com. 
 
Així ho mano i signo. 
 
El Vicepresident       Davant meu 
         El Secretari 
 
 
 
 
Antoni Serrat i Callís                  Jaume Manau i Terrés 
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