Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2021/21803
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte
Tatiana Mansilla Benito, Secretària accidental de l’Ajuntament de Castelldefels,
CERTIFICO:
Que el Ple en sessió del dia 21 de juliol de 2022, va adoptar, entre altres, l’acord
següent:
9.-EXPEDIENT 2021/21803. DECLARAR DESERT EL LOT 1 I ADJUDICAR EL LOT 2 DEL
CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM MUNICIPAL DINTRE
DEL CICLE DE L’AIGUA I DE COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT A OBRES DE
CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE CASTELLDEFELS
ANTECEDENTS DE FET:
1. En data 24 de febrer de 2022, el Ple va aprovar l'expedient per adjudicar mitjançant
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària, el
contracte servei de manteniment del clavegueram municipal dintre del cicle de l’aigua
i de coordinador de seguretat i salut a obres de clavegueram del municipi de
Castelldefels.
2. En data 31 de març de 2022, la Mesa de Contractació va obrir els sobres A i B i va
admetre a la licitació per haver presentat la declaració responsable de l’Annex I del
plec de clàusules administratives particulars i el DEUC degudament complimentats a
les següents empreses:
- LOT 1 (servei del manteniment del clavegueram municipal de Castelldefels dintre del
cicle integral de l’aigua): AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, SA i AIGÜES DE
BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA,
SA.
- LOT 2 (serveis tècnics necessaris de Coordinador/a de Seguretat i Salut per a les obres
de clavegueram incloses en el lot 1): INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIEGOS, SL;
INCOPE CONSULTORES, SL; SGS TECNOS, SA i QiQ TECNICS I ARQUITECTES, SLP
Tanmateix, la Mesa de Contractació va acordar requerir a E-SCENTIA GLOBAL, SLU;
JOAN IGNASI FERNANDEZ VENTURA i ANGEL GONZALO LOPEZ perquè esmenessin les
deficiències observades al sobre A així com a AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA
METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, SA per tal que concretés
i justifiqués la confidencialitat dels apartats de la seva proposta de criteris subjectes a
judici de valor.
En la mateixa data, la Mesa de Contractació va remetre les proposicions respecte dels
criteris subjectes a judici de valor al personal tècnic corresponent.
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3. En data 8 d’abril de 2022 la Mesa de Contractació va admetre a la licitació a les
empreses E-SCENTIA GLOBAL, SLU; JOAN IGNASI FERNANDEZ VENTURA i ANGEL
GONZALO LOPEZ per haver esmenat la documentació requerida.
4. En data 4 de maig de 2022, la Mesa de Contractació va ratificar els informes emesos
per la tècnica de la UI d’Infraestructures amb data 22 d’abril de 2022, en la valoració
de la documentació continguda al sobre B, basada en els criteris avaluables mitjançant
judicis de valor amb el següent contingut parcial:
“ 4.RESUM DE LA PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE
VALOR
D’acord amb la clàusula quinzena del Plec de clàusules administratives particulars
(Criteris de valoració de les ofertes) del LOT 1: Servei del manteniment del
clavegueram municipal de Castelldefels dins del cicle integral de l’aigua pel Contracte
de servei de manteniment del clavegueram municipal dintre del cicle integral de l’aigua
i de coordinador/a de seguretat i salut a obres de millora i actuacions sobre la xarxa de
clavegueram inclòs dins del “sobre B”, la valoració de la documentació del segons els
criteris avaluables mitjançant judicis de valor és la següent:

Clàusula 15a. Criteris de valoració ofertes .

EMPRESA LICITADORA

Criteris avaluables mitjançant judicis de valor (50
punts)

AIGÜES DE
BARCLEONA

AQLARA

1.1. Pla de treball del manteniment preventiu d’acord
amb el plec de prescripcions tècniques i
metodologia de treball durant l’execució de les
diferents tasques (màxim 14 punts)

14

9

1.2. Pla de treball del manteniment correctiu d’acord
amb el plec de condicions tècniques i metodologia
de treball durant l’execució de les diferents tasques
(màxim 14 punts)

14

9

1.3. Proposta de formació medi ambiental en l’àmbit
del cicle de l’aigua (màxim 8 punts)

8

5

1.4. Proposta de campanya
ambiental (màxim 8 punts)

sensibilització

8

8

1.5. Metodologia de treball durant l’execució de les
obres subsidiàries (màxim 6 punts)

6

4

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS JUDICI DE VALOR

50

35

“ 4.

de

RESUM DE LA PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS

DE VALOR
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D’acord amb la clàusula quinzena del Plec de clàusules administratives particulars
(Criteris de valoració de les ofertes) del LOT 2: Serveis tècnics necessaris de
Coordinador/a de Seguretat i Salut per a les obres de clavegueram incloses en el lot 1
pel Contracte de servei de manteniment del clavegueram municipal dintre del cicle
integral de l’aigua i de coordinador/a de seguretat i salut a obres de millora i
actuacions sobre la xarxa de clavegueram inclòs dins del “sobre B”, la valoració de la
documentació del segons els criteris avaluables mitjançant judicis de valor és la
següent:
EMPRESA

PCAP clàusula 15a.

PCAP clàusula 15a.

Apartat 1.2 (màxim 10
punts)

Apartat 1.2 (màxim 10
punts)

Experiència

Coneixement de les obres
i identificació dels riscos

Propostes de mesures
preventives i activitats
del Coordinador

15

6

6

27

10

3

3

16

SGS TECNOS, SA

0

3

3

6

INGENIERÍA Y

0

6

6

12

0

6

6

12

20

10

10

40

0

6

6

12

LICITADORA

QiQ TÈCNICS I

PCAP clàusula
15a. Apartat 1.1
(màxim 20
punts)

PUNTUACIÓ
TOTAL

ARQUITECTES, SLP
ÁNGEL GONZALO
LÓPEZ

PREVENCIÓN DE
RIESGOS, SL
INCOPE
CONSULTORES, SL
JOAN IGNASI
FERNANDEZ
VENTURA
e-SCENTIA GLOBAL,
SL

A continuació, es va procedir a l’obertura dels sobres C que contenien l’oferta
econòmica i altres criteris avaluables de forma automàtica.
L’oferta de les empreses presentades i la puntuació atorgada en funció a aquests
criteris va ser la següent:
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LOT 1: Servei del manteniment del clavegueram municipal de Castelldefels dins del
cicle integral de l’aigua

AIGÜES DE
BARCELONA, EMPRESA
METROPOLITANA DE
GESTIO DEL CICLE
INTEGRAL DE L’AIGUA
SA
Oferta
1, INCREMENT DE JORNADES LABORALS DE
SEGON CAMIÓ- PART VARIABLE 1 (màxim
20 punts)

Punts

1 Jornada

2. OFERTA ECONÒMICA- PART VARIABLE 2
(màxim 20 punts)

AQLARA CICLO
INTEGRAL DEL AGUA SA

0,8

Reducció 1%

1

Oferta

Punts

25 Jornades

20

Reducció 20%

20

3. MILLORES EN EL SERVEI (màxim 10 punts)
Increment hores de càmera d'inspecció amb
CCTV: màxim 5 punts

1 hora

0,02

250 hores

5,00

Incorporació hores de càmera d'inspecció
fixa (perxa): màxim 5 punts

1 hora

0,00

1500 hores

5,00

TOTAL PUNTS

1,82

50,00

LOT 2: Serveis tècnics necessaris de Coordinador/a de Seguretat i Salut per a les obres
de clavegueram incloses en el lot 1
QiQ TÈCNICS I ÁNGEL GONZALO
INGENIERIA Y
INCOPE
JOAN IGNASI
SGS TECNOS, SA
1. OFERTA PREU Preu màxim ARQUITECTES,
LÓPEZ
PREVENCIÓN DE CONSULTORES, FERNANDEZ
(màxim 20 punts) IVA inclòs
Oferta Punts Oferta Punts Oferta Punts Oferta Punts Oferta Punts Oferta Punts
a. Preu per visita
160 €/
151,10 € 0,56
(màxim 10 punts)
visita
b. Preu per
aprovació del Pla 1000€/apro
907,50 € 0,46
de SS (màxim 5
vació
punts)
c. Preu hora
d'assessorament
(màxim 5 punts)

65€/h

3. UTILITZACIÓ VEHICLES
SOSTENIBLES (màxim 20 punts)

TOTAL PUNTUACIO

Eco

Oferta

Punts

152,46 €

0,47

187,55€

-

132,62 €

1,71 145,20 € 0,93

108,90 € 3,19 120,00 € 2,50

484,00 €

2,58 290,40 €

-

829,50 €

0,85 907,50 € 0,46

302,50 € 3,49 750,00 € 1,25

36,30 €

2,21

(*)

72,60 €

-

53,52 €

0,88 58,99 € 0,46

42,35 €

1,74

48,75 €

1,25

12

30 min

4

20 min

-

90 min

12

150 min

20

150min

12

60min

8

15

0
emissions

-

0
emissions

20

Eco

15

0
emissions

58,99 € 0,46

2. DISMINUACIÓ DE TEMPS DE
RESPOSTA (màxim 20 punts) 90 min

(*)

e-SCENTIA
GLOBAL, SL

30,45

0

20 emissions
34,16

-

40,58

39,61
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0

20 emissions
58,9

20
40,45

(*) El

preu unitari ofert per visita i assessorament superen el preu unitari màxim previst
a la clàusula 4ª PCAP i per tant s’exclou a l’empresa SGS TECNOS, S.A de la licitació del
LOT 2.
En conseqüència, la Mesa de Contractació va acordar excloure a l’empresa SGS
TECNOS, S.A de la licitació del LOT 2 (servei de Coordinador/a de Seguretat i Salut per
les obres de clavegueram incloses al LOT 1) per superar el preu unitari màxim previst a
la clàusula 4ª PCAP en dos dels seus elements.
Tanmateix es va acordar a la mateixa sessió, requerir a l’empresa AQLARA CICLO
INTEGRAL DEL AGUA SA (LOT 1) i per JOAN IGNASI FERNÁNDEZ VENTURA (LOT 2) per a
què justifiquessin degudament la seva oferta per estar incursa presumptament en
valors anormals.
5. En data 11 de maig de 2022, la Mesa de Contractació va acordar deixar sense efecte
el requeriment a l’empresa AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA SA (LOT 1) per no
trobar-se incursa en valors anormalment baixos per tant, la puntuació total i l’ordre de
classificació de les empreses presentades al Lot 1 va ser la següent:
EMPRESA

PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ TOTAL
SOBRE B
SOBRE C
PUNTS

AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA SA

35

50

85

AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA
DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, SA

50

1,82

50,82

En conseqüència, en la mateixa data 11 de maig de 2022, la Mesa de Contractació va
formular la proposta de classificació, per ordre decreixent, i d’adjudicació a l’òrgan de
contractació de l’Ajuntament perquè adjudiqués a favor de l’empresa licitadora que va
presentar l’oferta amb millor relació qualitat-preu del LOT 1 (Servei del manteniment
del clavegueram municipal de Castelldefels dins del cicle integral de l’aigua), un cop
ponderats els criteris de valoració establerts en el plec, i que va ser l’empresa AQLARA
CICLO INTEGRAL DEL AGUA SA per un preu de contracte de 986.400,00 euros, IVA
exclòs desglossat de la següent manera:
 Pressupost de la part fixa de 931.854,55 euros, IVA exclòs.
 Pressupost de la part variable 1 de 54.545,45 euros, IVA exclòs, amb un
preu/hora del segon camió de 78,51 euros/hora, IVA exclòs i amb un increment
de 25 jornades laborals de segon camió.
 Pressupost de la part variable 2 de 206.628,10 euros, IVA exclòs, amb un
percentatge de descompte del 20% per a tots i cada un del preus unitaris que
composen la part variable 2.
6. En data 20 de maig de 2022, la Mesa de Contractació va ratificar i acceptar l’informe
emès per la tècnica de la UI d’Infraestructures en data 18 de maig de 2018 en relació a
la justificació de l’oferta presentada per JOAN IGNASI FERNANDEZ VENTURA.
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En la mateixa data, la Mesa de Contractació va formular la proposta de classificació,
per ordre decreixent, i d’adjudicació a l’òrgan de contractació de l’Ajuntament perquè
adjudiqués a favor de l’empresa licitadora que va presentar l’oferta amb millor relació
qualitat-preu del LOT 2 (Serveis tècnics necessaris de Coordinador/a de Seguretat i
Salut per a les obres de clavegueram incloses en el lot 1), un cop ponderats els criteris
de valoració establerts en el plec, i que va ser JOAN IGNASI FERNANDEZ VENTURA per
un pressupost de contracte de 6.611,57 euros, IVA exclòs, amb el següent
desglossament:
 Visita realitzada a obra inclòs l’elaboració del informe i CAE: 90 euros/visita,
IVA exclòs.
 Aprovació de Pla de Seguretat i Salut inclòs totes les taxes: 250
euros/aprovació, IVA exclòs.
 Hora d’assessorament a Secció via pública: 35 euros /hora, IVA exclòs.
7. L’empresa AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA SA i JOAN IGNASI FERNANDEZ
VENTURA previ requeriment administratiu van presentar tota la documentació exigida
en el plec de clàusules administratives particulars i aquesta ha estat acceptada per la
Mesa de Contractació en sessions de data 1 de juny i 3 de juny de 2022,
respectivament.
8. En data 2 de juny de 2022 els representants legals de l’empresa AIGÜES DE
BARCELONA EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA,
SA, van comparèixer davant la UI de Contractació i Compres d’aquest Ajuntament i
se’ls va donar vista de l’expedient de contractació del servei de manteniment del
clavegueram municipal dintre del cicle de l’aigua i del coordinador de seguretat i salut
a obres de clavegueram del municipi de Castelldefels, concretament a la consulta de la
documentació dels sobre B i C presentada per l’empresa AQLARA CICLO INTEGRAL DEL
AGUA SA.
9. En data 23 de juny de 2022 els representants legals de l’empresa AIGÜES DE
BARCELONA EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA,
SA, presenten escrit d’al·legacions amb número de registre 2022022097 on assenyala
que la proposta de l’empresa AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA SA presenta una
sèrie d’incompliments que a mode de resum serien els següents:
-

Requisits tècnics del vehicle de neteja (camió núm.1)
Freqüència de la neteja de les EBAR
Presència de l’encarregat
Atenció a les urgències en el termini requerit
Experiència de la figura de l’encarregat i dels operaris

10. En data 1 de juliol de 2022, els responsables tècnic de l’Àrea de Serveis Territorials
emet informe en relació amb les al·legacions presentades per l’empresa AIGÜES DE
BARCELONA EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA,
SA, amb el següent contingut parcial:
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“4.- Conclusió
Atès que l’empresa AIGÜES DE BARCELONA ha presentat una al·legació motivada en
l’incompliment de cinc punts continguts en el PPT, per part de l’empresa AQLARA.
Atès que l’empresa AIGÜES DE BARCELONA sol·licita que aquest fet comporti l’exclusió
de la seva oferta del procediment de licitació, i que com a conseqüència s’adjudiqui el
contracte a AIGÜES DE BARCELONA.
Atès que s’han valorat els cinc punts en que l’empresa AIGÜES DE BARCELONA al·lega
els incompliments d’algunes de les obligacions previstes en el plec de prescripcions
tècniques per part l’empresa AQLARA.
Atès que també s’ha valorat el compliment dels mateixos cinc punts per part de
l’empresa AIGÜES DE BARCELONA.
S’observa, en relació als cinc punts exposats per AIGÜES DE BARCELONA com a
incompliments de les obligacions previstes en el PPT i PCAP, en la proposició
presentada en el sobre B, el següent:
 AQLARA:
-

Únicament adscriu al servei un camió. El camió que s’adscriu al servei de
manteniment preventiu, camió núm.1, no és reciruclador d’aigua, a més
d’incomplir altres requisits com són el cabal mínim de la bomba d’aigua i el
cabal mínim d’aire del compressor.

-

La freqüència de neteja indicada per l’EBAR de Can Ferret, és de 6 mesos, i no de
2 mesos, que és la que es requereix al PPT.

 AIGÜES DE BARCELONA:
-

El camió que s’adscriu al servei de manteniment preventiu, camió núm.1, té una
antiguitat que sobrepassa la màxima exigida de 2 anys. Per la matrícula,
s’estima que l’antiguitat del vehicle és d’aproximadament 6 anys.

-

La freqüència de neteja indicada per l’EBAR de Can Ferret, és de 4 mesos, i no de
2 mesos, que és la que es requereix al PPT.

Pels motius exposats, en la licitació del Lot 1 per la contractació del servei de
Manteniment del clavegueram municipal dintre del cicle integral de l’aigua, es
proposa, i sense perjudici que la Mesa de Contractació valori si els incompliments
descrits es consideren o no substancials:
-

excloure les dues empreses licitadores, per incorre les proposicions presentades
per ambdues empreses, en menor o major mesura, en incompliments de les
obligacions que es descriuen en el PPT i el PCAP.
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-

declarar deserta la licitació, prèviament a excloure a les dues empreses que
s’han presentat”.

11. En data 4 de juliol de 2022, la Mesa de Contractació en base a les al·legacions
presentades, l’informe tècnic i la doctrina analitzada, acorda el següent:
“Primer.- Declarar l’exclusió de la proposició presentada per l’empresa AIGÜES DE
BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA,
SA, per no complir amb els requisits del plec de prescripcions tècniques (PPT) i que són
els que a continuació es detallen i atenent que es tracta d’uns incompliments clars
referits a elements objectius perfectament definits en els plecs i que es poden deduir
amb facilitat amb la proposició, sense cap mena de dubte i que suposen la
impossibilitat de complir els compromisos exigits en els plecs.
- PPT. Apartat 11.2. Vehicles de neteja preventiva i correctiva. El camió que s’adscriu
al servei de manteniment preventiu, camió núm.1, té una antiguitat que sobrepassa la
màxima exigida de 2 anys. Per la matrícula, s’estima que l’antiguitat del vehicle és
d’aproximadament 6 anys.
- PPT. Apartat 5.8. Neteja preventiva i manteniment dels pous de bombes de les
estacions de bombeig. La freqüència de neteja indicada per l’EBAR de Can Ferret, és de
4 mesos, i no de 2 mesos, que és la que es requereix al PPT.
Segon.- Declarar l’exclusió de la proposició presentada per l’empresa AQLARA CICLO
INTEGRAL DEL AGUA, SA per no complir amb els requisits del plec de prescripcions
tècniques (PPT) i que són els que a continuació es detallen i atenent que es tracta
d’uns incompliments clar referits a elements objectius perfectament definits en els
plecs i que es poden deduir amb facilitat amb la proposició, sense cap mena de dubte i
que suposen la impossibilitat de complir els compromisos exigits en els plecs.
- PPT. Apartat 11.2. Vehicles de neteja preventiva i correctiva. Únicament adscriu al
servei un camió. El camió que s’adscriu al servei de manteniment preventiu, camió nº1,
no és recirculador d’aigua, a més d’incomplir altres requisits com són el cabal mínim de
la bomba d’aigua i el cabal mínim d’aire del compressor.
- PPT. Apartat 5. 8. Neteja preventiva i manteniment dels pous de bombes de les
estacions de bombeig. La freqüència de neteja indicada per l’EBAR de Can Ferret, és de
6 mesos, i no de 2 mesos, que és la que es requereix al PPT.
Tercer.- Retornar la garantia definitiva dipositada pel licitador AQLARA CICLO INTEGRAL
DEL AGUA, SA,
amb número de document 12022000061524, per un import de
59.651,84 euros.
Quart.- Proposar a l’òrgan de contractació declarar deserta la licitació del LOT-1
MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM MUNICIPAL DINTRE DEL CICLE INTEGRAL DE
L’AIGUA del contracte del servei de manteniment del clavegueram municipal dintre del
cicle de l’aigua i del coordinador de seguretat i salut d’obres de clavegueram del
municipi de Castelldefels , per no haver rebut cap proposició que sigui admissible amb
els criteris que figuren als plecs, d’acord amb l’art. 150.3 LCSP.”
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12. Respecte a la confidencialitat sol·licitada per l’empresa AIGÜES DE BARCELONA,
EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, SA, a
l’ampara de l’article 133 i d’acord amb doctrina i la jurisprudència següent:
“Les raons de confidencialitat adduïdes per les diferents empreses
licitadores troben empara a l’article 133.1 LCSP, el qual estableix que
“[...] els òrgans de contractació no poden divulgar la informació
facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com a confidencial
en el moment de presentar la seva oferta. El caràcter de confidencial
afecta, entre d’altres, els secrets tècnics o comercials, els aspectes
confidencials de les ofertes i qualsevol altra informació amb un
contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en
aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.”
S’exposa la resolució núm. 194/2019 (recurs N-2019-025), de 13 de juny,
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que insisteix en que el
dret d’accés té caràcter instrumental de cara a la fonamentació de les
accions que la recurrent consideri necessari exercitar en la defensa dels
seus drets i interessos legítims:
“Per tant, en la mesura que la finalitat del dret d’accés a la
documentació és la preparació i fonamentació del recurs especial
en matèria de contractació, l’òrgan de contractació determina
motivadament què considera és confidencial, i no està vinculat
per la declaració de l’empresa.”
Aquesta raonament és confirmat per la SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA de la UNIÓ EUROPEA (Gran Sala) de 7 de setembre de 2021
(assumpte C-927/19), la qual dicta al seu considerant que:
“Por otra parte, el principio de protección de la información
confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de
manera que se concilie con las exigencias de una tutela judicial
efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el
litigio (sentencia de 14 de febrero de 2008, Varec, C‑450/06,
EU:C:2008:91, apartados 51 y 52 y jurisprudencia citada).
[…]
En efecto, la obligación del poder adjudicador de proteger la información considerada
confidencial del operador económico al que se ha adjudicado el contrato público no
debe interpretarse en un sentido tan amplio que vacíe la obligación de motivación de
su contenido esencial (véase, en ese sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021,
Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P,
EU:C:2021:601, apartado 120) y prive de efecto útil al artículo 1, apartados 1 y 3, de la
Directiva 89/665, que enuncia, en particular, la obligación de los Estados miembros de
prever recursos eficaces. A tal efecto, el poder adjudicador puede, en particular y en la
medida en que el Derecho nacional al que está sujeto no se oponga a ello, comunicar
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en forma resumida determinados aspectos de una candidatura o de una oferta, así
como sus características técnicas, de modo que no pueda identificarse la información
confidencial.”
Per tot l’exposat, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Planejament i Espai Públic de data 14/07/2022, es proposa al Ple de la corporació
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Declarar deserta la licitació del contracte del servei del manteniment del
clavegueram municipal de Castelldefels dintre del cicle integral de l’aigua de
l’Ajuntament de Castelldefels (LOT 1), per no haver rebut cap proposició que sigui
admissible amb els criteris que figuren als plecs, d’acord amb l’art. 150.3 LCSP.
Segon.- Adjudicar a favor de JOAN IGNASI FERNANDEZ VENTURA, el contracte de
serveis tècnics necessaris de Coordinador/a de Seguretat i Salut per a les obres de
clavegueram incloses en el lot 1 (LOT 2) , amb una durada d’un any essent possible la
seva pròrroga per períodes anuals fins a un màxim de 4 anys més a comptar des de la
formalització del contracte o, en el seu cas, des de la data que consti en el propi
contracte amb un pressupost de contracte de 6.611,57 euros, IVA exclòs d’acord amb
el que preveuen els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP). Aquest import es desglossa de la següent manera:
 Visita realitzada a obra inclòs l’elaboració del informe i CAE: 90 euros/visita,
IVA exclòs.
 Aprovació de Pla de Seguretat i Salut inclòs totes les taxes: 250
euros/aprovació, IVA exclòs.
 Hora d’assessorament a Secció via pública: 35 euros /hora, IVA exclòs.
Tercer.- Declarar com a confidencial la documentació declarada per l’empresa AIGÜES
DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE
L'AIGUA, SA a l’empara de l’article 133 LCSP i d’acord amb doctrina i la jurisprudència
esmentada als antecedents d’aquesta resolució.
Quart.- Deixar sense efecte l’autorització (A) de la despesa corresponent a aquesta
contractació respecte a l'any 2022, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
32/1600/21002/AREA28 DESP_APT_0059 per import de 89.004,00 euros, IVA inclòs.
Cinquè.- Disposar la despesa corresponent a aquesta contractació respecte a l'any
2022, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 32/1600/21002/AREA28 DESP_APT_0059
pels següents imports:
 Lot 2: 2.666,67 euros, IVA inclòs.
Sisè.- Autoritzar la despesa total de la resta d’anualitats del contracte d’acord amb el
següent desglossament:
LOT 2
Exercici

Aplicació pressupostària

Import IVA inclòs
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2023

32/1600/21002/AREA28 DESP_APT_0059

5.333,33

Setè.- Retornar la garantia definitiva dipositada per l’empresa AQLARA CICLO INTEGRAL
DEL AGUA, SA, amb número de document 12022000061524, per un import de 59.651,84
euros.
Vuitè.- Requerir JOAN IGNASI FERNANDEZ VENTURA per formalitzar el contracte un
cop transcorreguts 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació als
licitadors. Si finalitzat aquest termini no s'ha interposat recurs especial que impliqui la
suspensió de la formalització, es requerirà l'adjudicatari perquè, en un termini no
superior a 5 dies naturals des del següent al de la recepció del requeriment, concorri a
formalitzar el contracte, conforme l’establert a l’article 153.3 LCSP.
Novè.- Comunicar les dades del contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
Desè.- Notificar aquesta resolució a les empreses licitadores presentades, al/la
responsable del contracte i a la Secció de Comptabilitat i Patrimoni i publicar
l’adjudicació al Perfil del Contractant.
Onzè.- Publicar la formalització del contracte al Perfil de Contractant i al Diari Oficial de
la Unió Europea (DOUE), de conformitat amb el que disposa l’article 154 de la LCSP.
Finalitzades les intervencions, la Presidència sotmet la proposta d’acord a votació i
resulta aprovada, per dotze vots a favor i tretze abstencions, segons el detall següent:
A favor: Maria Asunción Miranda Cuevas (PSC-CP), Esther Niubó Cidoncha (PSC-CP),
Fernando Cerpa Fernandez (PSC-CP), Eva López Giménez (PSC-CP), Jordi Planell Solina
(PSC-CP), Clara Quirante Soriano (PSC-CP), Jordi Maresma Segarra (ERC-AM), Lourdes
Armengol Aymerich (ERC-AM),Jordi Vendrell Amat (ERC-AM), Antoni Casas i Carbonell
(ERC-AM), Xavier Amate Paz (JUNTS) i Ana Quesada del Águila (Regidora No Adscrita).
En contra: cap.
Abstencions: Manuel Reyes López (PP), David Solé Gimeno (PP), Maria del Mar Sicilia
Muñoz (PP), Silvia Cangueiro Márquez (PP), Javier Hiniesto Domínguez (PP), Ramón
Escolà Marco (PP), Angèlica Benavent Calero (PP), Jesús Romo Hernan-Pérez (PP),
Candela López Tagliafico (MOVEM-ECP-ECG), Javier Martín Sáinz (MOVEM-ECPECG),Ramon Morera i Castell (MOVEM-ECP-ECG ), Guillermo Massana Romero (Cs) i
María Cristina Corona Guijarro (Cs).
I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, amb reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta, de conformitat amb el que estableix l’article 206 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo aquest certificat.
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