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        RESOLUCIÓ NÚM. 101 
 
 
Vista la Memòria de la Presidència, de 7 de març de 2014, en relació amb la decisió de 

realitzar la contractació per a l’execució del projecte anomenat “Pas inferior sota la 

carretera N-141 a Montfullà en l’encreuament amb l’antic traçat de la via del tren de Girona 

a Olot”. 

 

Vist que en data 7 de març de 2014 es va aprovar l’Annex número 1, titulat “Estudi de 

millora en la xarxa d’abastament d’aigua potable” per tal que s’incorporés com a millora en 

el Plec de clàusules reguladores del projecte titulat “Pas inferior sota la carretera N-141 a 

Montfullà en l’encreuament amb l’antic traçat de la via del tren de Girona a Olot”. 

 

Vist que en data 13 de març de 2014 s’ha creat al programa de comptabilitat el projecte amb 

finançament afectat que consta d’una retenció de crèdit pel total de l’import aprovat del 

projecte, amb un 21 % d’IVA inclòs; també consta dels reconeixements de drets de les 

subvencions PUOSC i FEDER de la Generalitat de Catalunya. 

 

Vist l’informe de la Secretaria, emès el 14 de març de 2014, sobre la contractació mitjançant 

procediment obert de les obres del projecte titulat “Pas inferior sota la carretera N-141 a 

Montfullà en l’encreuament amb l’antic traçat de la via del tren de Girona a Olot”, en el que 

es conclou que el Plec de clàusules administratives particulars de la licitació de l’obra 

cofinançada amb fons PUOSC i fons FEDER, amb un pressupost de 275.234,81 €, IVA no 

inclòs, s’ajusten a dret. 

 

Atès que per resolució de la Presidència de 28 de març de 2014 es va aprovar el Plec de 

clàusules administratives particulars reguladores del contracte d’obra del projecte titulat 

“Pas inferior sota la carretera N-141 a Montfullà en l’encreuament amb l’antic traçat de la 

via del tren de Girona a Olot”. 

 

Atès que per resolució de la Presidència, de 2 de maig de 2014, es va aprovar la composició 

de la mesa de contractació i es va fixar el dia, lloc i hora de l’obertura del sobre número 1 i 

del sobre número 2. 

 

Atès que, en data 8 de maig de 2014, es va procedir a l’obertura del sobre número 1 de les 

pliques presentades, corresponent a la documentació administrativa. 

 

Atès que, en data 13 de maig de 2014, es va procedir a l’obertura del sobre número 2 de les 

pliques presentades, corresponent a l’oferta econòmica. 

 



 

Vist l’informe emès pel Servei d’Enginyeria de la Diputació de Girona, en data 16 de maig de 

2014, en relació amb la licitació del projecte titulat ““Pas inferior sota la carretera N-141 a 

Montfullà en l’encreuament amb l’antic traçat de la via del tren de Girona a Olot”, en el que 

d’acord amb l’art. 85.4 del Reglament de la Llei de Contractes en resulta que l’oferta més 

avantatjosa, de l’empresa Excavacions, Transports i Obra Pública Tarrés, SA, és considerada 

desproporcionada, així com també la de l’empresa Xavier Alsina, SA. “De la puntuació total 

provisional de la licitació s’informa que cal sol·licitar a l’empresa més avantatjosa 

Excavacions, Transports i Obra Pública Tarrés, SL de Sant Antoni de Calonge que presenti la 

justificació de l’oferta desproporcionada”. 

 

Atès que en data 16 de maig de 2014, la presidenta de la Mesa de contractació sol·licita a 

l’empresa Excavacions, Transports i Obra Pública Tarrés, SL, en base a l’informe emès pel 

Servei d’Enginyeria de la Diputació de Girona, que justifiqui el preu proposat i dóna un 

termini que finalitza el dia 20 de maig a les 14.00 hores. 

 

Vist que en data 20 de maig de 2014 l’empresa Excavacions, Transports i Obra Pública 

Tarrés, SL, presenta al Registre general del Consorci (RE 1-2014-000147) la justificació al 

requeriment per la baixa desproporcionada en relació amb la licitació de l’expedient 

2014_045. 

 

Vist l’informe emès pel Servei d’Enginyeria de la Diputació de Girona, en data 22 de maig de 

2014, en relació amb la justificació de la baixa desproporcionada presentada per l’empresa 

Excavacions, Transports i Obra Pública Tarrés, SL per a la licitació del projecte titulat “Pas 

inferior sota la carretera N-141 a Montfullà en l’encreuament amb l’antic traçat de la via del 

tren de Girona a Olot”, que conclou que l’empresa requerida presenta idoneïtat tècnica per 

poder complir l’oferta de la proposició. Així mateix, se cita literalment, “atès que l’oferta 

amb més puntuació i per tant la més avantatjosa pel Consorci de les Vies Verdes de Girona 

és la corresponent a Excavacions, Transports i Obra Pública Tarrés, SL per la quantitat de 

186.312,00 euros es proposa l’adjudicació a aquesta empresa, amb l’exigència de la garantia 

amb l’import màxim que preveu la llei. 

 

Vista l’acta de la Mesa de contractació, de 26 de maig de 2014, en la que es proposa la 

contractació de l’empresa que ha presentat l’oferta més avantatjosa. 

 

D'acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació que 

la disposició addicional 2a 1 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic atribueix 

a la Presidència, proposo elevar a la Presidència de la Diputació la següent 

 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. Aprovar, a l’empara de l’article 151.1 del TRLCSP, la classificació de les proposicions 

presentades a la contractació de les obres del projecte titulat “Pas inferior sota la carreta N-



 

141 a Montfullà en l’encreuament amb l’antic traçat de la via del tren de Girona a Olot”, amb 

l’ordre següent: 

 

 Nom empresa 
Criteri 1: import 
en €(IVA no 
inclòs) 

Criteri 2: import 
en €(IVA no 
inclòs) 

1 Excavacions, Transports i Obra Pública 

Tarrés, SL 

0,01 186.312,00 

2 Agustí y Masoliver, SA 0,00 203.123,29 

3 Construccions Fusté, SA 0,00 217.000,00 

4 Rubau Tarrés, SAU 14.513,90 194.866,25 

5 Arids Vilanna, SL 9.750,00 217.100,00 

6 Xavier Alsina, SA 20.499,86 189.915,00 

7 Aglomerats Girona, SA 20.499,86 199.270,15 

8 Salvador Serra, SA 20.499,86 204.000,00 

9 Voracys Construcciones y Servicios, SL 15.812,32 228.948,36 

10 Massachs Obres i Paisatge, SLU 20.499,86 217.160,27 

11 Hidráulica y Obras, SA 20.499,86 218.646,53 

12 Excavaciones y Pinturas, SAU 20.499,86 229.574,00 

13 Tragsa 16.454,66 245.919,31 

14 Composan Puentes y Obra Civil, S.L. 10.000,00 272.482,46 

 

Segon. Requerir l’empresa Excavacions, Transports i Obra Pública Tarrés, SL, perquè en el 

termini de deu dies hàbils comptats des del dia següent al de rebuda de la notificació 

d’aquesta resolució, presenti la documentació que justifiqui que està al corrent de les seves 

obligacions tributàries i amb la seguretat social, així com el document acreditatiu d’haver 

constituït la garantia definitiva de l’import de 9.315,60 euros. 

 

Girona, 26 de maig de 2014 

 

El president      En dono fe. 

      El secretari  

 

 

 

Miquel Calm i Puig     Jordi Batllori i Nouvilas 

 

 


