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RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ DEL 

CONTRACTE D’OBRES, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL PROJECTE DEL 

NOU PONT DE PAS SOBRE LES VIES DEL FERROCARRIL A L’AVINGUDA 

PUIG DE JORBA DINS DEL PLA DE MILLORES DE LA MOBILITAT AL BARRI 

DE VALLBONA DE BARCELONA  

 

Atès que la Mesa de contractació per a la licitació del contracte d’obres del Projecte 

del Nou Pont de pas sobre les vies del ferrocarril a l’Avinguda Puig de Jorba dins 

del Pla de Millores de la mobilitat al Barri de Vallbona de Barcelona amb mesures 

de contractació pública sostenible, en sessió celebrada el dia 13 de febrer de 2019, 

va acordar proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a l’empresa 

CRC Obras y Servicios, SL- Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras, 

SA, UTE per resultar la seva oferta la millor relació qualitat-preu, tal com es justifica 

en l’acta de la referida sessió. 

 

Atès que el President de la Mesa de contractació va requerir, mitjançant escrit de 

data 25 de febrer de 2019, a l’empresa CRC Obras y Servicios, SL – Tratamiento, 

Acondicionamiento de Laderas y Obras, SA, UTE, per tal que de conformitat amb 

allò previst a l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic i a la clàusula 13 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, es 

presentés la documentació relacionada en l’apartat tercer de l’esmentada clàusula. 

 

Vist que la UTE CRC Obras y Servicios, SL – Tratamiento, Acondiconamiento de 

Laderas y Obras, SA, ha presentat la documentació requerida en el termini atorgat, 

procedeix, d’acord amb el que disposa la clàusula 13 del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars que regeixen la contractació, que l’òrgan de contractació 

acordi sobre l’adjudicació del mateix. 

 

Atès l’acord de delegació de competències adoptat pel Consell General el dia 15 de 

novembre de 2018 i l’article 14.2.k) dels Estatus del Consorci del Besòs,  

 

 

RESOLC 

 

PRIMER.- ADJUDICAR el contracte d’obres del Projecte del Nou Pont de pas sobre 

les vies del ferrocarril a l’Avinguda Puig de Jorba dins del Pla de Millores de la 

mobilitat al Barri de Vallbona de Barcelona, a la Unió Temporal d’Empreses 

TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS (TALIO)- CRC 

OBRAS Y SERVICIOS, S.L. (CRC), denominada abreujadament UTE PONT 

VALLBONA, amb CIF U6739243, per un import total de 764.053,46 euros IVA 

exclòs (924.504,69 euros amb IVA inclòs), el qual es farà efectiu, a càrrec de la 

partida pressupostària D/65099/15320 del Pressupost del Consorci del Besòs per a 

l’exercici 2019, supeditat a l’existència de crèdit suficient per atendre a la despesa, 
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amb un termini màxim d’execució de les obres de 6 mesos, per resultar la millor 

oferta relació qualitat preu del procediment de licitació. 

 

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als licitadors, PUBLICAR-LA en el perfil 

del contractant del Consorci. 

 

TERCER.- FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 15 dies hàbils 

següents a la notificació de l’adjudicació. 

 

 

Sant Adrià de Besòs, 15 de març de 2019 

 

 

 
 
 
Janet Sanz Cid 
Presidenta 
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