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[FirmaDecreto]

Registre Llibre Resolucions
20220001001644 08/06/2022
Departament: CONTRACTACIÓ I COMPRES
Assumpte: Adjudicació del contracte que te per objecte la prestació del Servei de
retirada i trasllat, per mitjà de grua, i de desballestament de vehicles de la via pública a
Sant Joan Despí
Interessat: AUTO-GRÚAS SANT JORDI, SL
Expedient: CCGE2022000114 X2022003552 CO2022023PL

RESOLUCIÓ
Fets

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l’autenticitat del document a la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí (https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Utilitzi el "Codi Segur de Verificació"
que apareix a la capçalera.

En data 08.04.2022 per Resolució d’Alcaldia núm. 20220001001043 es va aprovar
l’expedient CO2022023PL per a l’adjudicació mitjançant procediment obert del
contracte consistent en la prestació del Servei de retirada i trasllat, per mitjà de grua, i
de desballestament de vehicles de la via pública a Sant Joan Despí, amb un
pressupost de licitació de 106.800,00 € IVA no inclòs, i una durada de 2 anys.
Finalitzat el termini fixat en l'anunci de licitació s’han presentat les proposicions
següents amb detall de la data i hora de recepció:
Plica
1
2

Licitadores
RECICLAJE Y CONTAINERS
ESCUDERO, SL
AUTO-GRÚAS SANT JORDI, SL

NIF

Data
D’entrada

Hora
d’entrada

B62631023

09/05/2022

11:29:58

B62545603

11/05/2022

18:28:44

La Mesa de Contractació, en acte celebrat el dia 17.05.2022, va procedir a l'obertura
del sobre digital A, que contenia la documentació administrativa requerida en el Plec
de Condicions Administratives Particulars, qualificant com a apta la documentació
presentada per totes les licitadores presentades.
La Mesa de Contractació, en la mateixa sessió, va procedir a l'obertura del sobre
digital B, que contenien la documentació acreditativa dels aspectes de les ofertes que
per a la seva avaluació requereixen de criteris avaluables de forma automàtica. A la
vista de la documentacio presentada per la societat mercantil RECICLAJE Y
CONTAINERS ESCUDERO, SL, es pren el següent acord:
- Sol.licitar aclariment a la societat mercantil RECICLAJES Y CONTAINERS
ESCUDERO, SL, respecte de la seva oferta econòmica, així com l’acreditació de
la seva aptitud per contractar en relació a l’objecte del contracte de servei de grua.
La Mesa de Contractació, en sessió de data 23.05.2022, i a la vista de la instància
presentada per la societat mercantil RECICLAJE Y CONTAINERS ESCUDERO, SL,
en data 19/05/2022 mitjançant la qual comunica la renuncia a participar en la licitació
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degut a no poder prestar el servei objecte d’aquest contracte, es pren el següent
acord:
- Acceptar la renúncia presentada per la societat mercantil Reciclaje y Contaniers
Escudero, SL, a seguir en el procediment de licitació del SERVEI DE RETIRADA I
TRASLLAT, PER MITJÀ DE GRUA, I DE DESBALLESTAMENT DE VEHICLES
DE LA VIA PÚBLICA A SANT JOAN DESPÍ.

A continuació, es procedeix a calcular les puntuacions dels criteris automàtics, de la
única licitadora admesa a participar en aquest procediment, i en conseqüència, i en
compliment del que disposa l'article 150 de la LCSP, la Mesa de Contractació acorda
per unanimitat elevar a l'òrgan de contractació la següent proposta:
Plica

Licitadores

Única AUTO-GRÚAS SANT JORDI, SL

Criteri
1.1

Criteri Criteri Criteri
1.2
2
3

50,00

20,00

15,00

4,00

Puntuació
total
89,00

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l’autenticitat del document a la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí (https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Utilitzi el "Codi Segur de Verificació"
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S’acredita a l’expedient el compliment adequat en temps i forma del requeriment
efectuat a la primera classificada per acreditar el compliment dels requisits de
personalitat, capacitat d’obrar i solvència, d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva per import
de 5.340,00 €, equivalent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs.
L’expedient ha estat fiscalitzat favorablement per la Intervenció municipal.
Fonaments de dret
-

Article 150 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic

Òrgan competent
La competència per a l'adopció de l'acord correspon a l’Alcaldessa Presidenta de
l’Ajuntament, segons preveu la disposició addicional segona de la LCSP, competència
que ha estat delegada al Regidor de Seguretat Ciutadana i Convivència, mitjançant
Resolució núm. 2662 de data 11 d’octubre de 2021.
Per tot l’exposat,
RESOLC,
PRIMER.- Declarar vàlida la tramitació de l’expedient de contractació CO2022023PL
tramitat per a l’adjudicació mitjançant procediment obert del contracte consistent en el
servei de retirada i trasllat, per mitjà de grua, i de desballestament de vehicles de la via
pública a Sant Joan Despí.
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SEGON.- Acceptar la renúncia presentada per la societat mercantil Reciclaje y
Containers Escudero, SL, a seguir en el procediment de licitació del servei objecte
d’aquest contracte.
TERCER.- Acceptar la proposta de classificació formulada per la Mesa de
Contractació en sessió celebrada el dia 23.05.2022 i adjudicar el contracte que té per
objecte la prestació del servei de retirada i trasllat, per mitjà de grua, i de
desballestament de vehicles de la via pública a Sant Joan Despí a la societat mercantil
AUTO-GRÚAS SANT JORDI, SL, amb NIF B62545603, per una durada de 2 anys i un
preu d’adjudicació de 106.800 € IVA no inclòs, d’acord amb els següent detall de
preus unitaris:

QUART.- Aprovar l’import del cànon a abonar a l’Ajuntament per part de
l’adjudicatària, la societat mercantil AUTO-GRÚAS SANT JORDI, SL, amb NIF
B62545603, en concepte del desballestament de vehicles en gestors de residus
autoritzats d’acord amb el següent detall:
Tipus de vehicle
Grup A (motocicletes, ciclomotors, bicicletes, quads, patinets)
Grup B (turismes)
Grup C (furgonetes, caravanes, etc. fins a 3.500 kg)
Grup D (vehicles superiors a 3.500 kg)

Import unitari
1,00€
70,00€
120,00€
150,00€

CINQUÈ.- Autoritzar la despesa pluriennal màxima derivada de l’execució d’aquest
contracte IVA inclòs, en els termes que a continuació es relacionen, fent constar que la
despesa queda condicionada en tot cas a l'existència de crèdit adequat i suficient en
cada un dels exercicis pressupostaris afectats:
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Exercici pressupostari

Partida pressupostària

Despesa

2022 (6 mesos)

02-132-22799

32.307,00€

2023

02-132-22799

64.614,00€

2024 (6 mesos)

02-132-22799

32.307,00€

SISÈ.- Comunicar a l’adjudicatària que haurà de comparèixer a formalitzar el contracte
administratiu dins dels cinc dies hàbils següents a la finalització del termini previst en
l'apartat 3 de l'article 153 de la LCSP que estableix que la formalització dels contractes
susceptibles de recurs especial en matèria de contractació no podrà realitzar-se abans
del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de
l'adjudicació als licitadors.
SETÈ.- Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de l'Ajuntament
de Sant Joan Despí.
VUITÈ.- Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant de
l'Ajuntament de Sant Joan Despí.
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NOVÈ.- Donar compliment al que disposa l'article 346 de la LCSP en matèria de
remissió d'informació al Registre Públic de Contractes.
DESÈ.- Notificar aquest acord als licitadors que han pres part en aquest procediment i
als departaments d'Intervenció, Gestió Tributària i Policia Local.

A la data de la signatura electrònica.
}
[Firma02-01]

[Firma04-01]

[Firma05-01]
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