DECRET 196/2020

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Atès que es va aprovar per resolució 305/19 de data 25-11-2019 l’expedient de contractació,
per procediment obert simplificat, del servei de redacció del projecte executiu de les obres
d’urbanització del tram de Riera i Penya, Torrent d’en Puig i Rotonda Ctra. C-61 (Tram 4
urbanització de la Riera). Exp. 702/2019, així com dels plecs particulars que la regeixen.
Atès que la mesa única de contractació, reunida en sessió de data 6/03/2020 va fer proposta
d’adjudicació a favor de l’oferta presentada pel Sr. Xavier Llistosella Vidal i pel Sr. José Luis
Blanch Gracia, en representació la UTE XAVIER LLISTOSELLA – PIGRA ENGINEERING SL, per
import de 53.125,26 €, sense IVA, essent l’IVA d’11.156,30 €, i un total de 64.281,56 €.
Atès que per resolució d’alcaldia 83/2020, de data , es va acceptar la proposta d’adjudicació
efectuada per la mesa de contractació, en favor de l’oferta presentada pel Sr. Sr. Xavier
Llistosella Vidal i pel Sr. José Luis Blanch Gracia, en representació la UTE XAVIER LLISTOSELLA
– PIGRA ENGINEERING SL, i es va requerir als representants de la UTE per a què, en el termini
de 10 dies des de la recepció de la notificació d’aquesta resolució, acreditessin:
- La documentació de constitució de la UTE
- El dipòsit de la garantia definitiva, segons indiquen els plecs de clàusules administratives
particulars, que ascendeix a 2. 656,26 € (el 5% del valor estimat del contracte).
Atès que en data 20/03/2020 el Sr. José Luís Blanch Garcia, en representació de Xavier
Llistosella-Pigre Engineering UTE, presenta una al·legació per tal de que es tinguin en compte,
a efectes de valoració, tots els treballs presentats i aporten més informació per a justificar el
punt A.3) de les millores dels criteris avaluables mitjançant formules del procediment de
licitació del servei de redacció del projecte d’urbanització del tram de Riera i Penya, Torrent
d’en Puig i rotonda carretera C-61. (tram 4).
Atès que per la declaració de l’estat d’alarma tots els procediment administratius han estat
suspesos entre el 14 de març i l’1 de juny de 2020,
Atès que en data 29 de maig s’ha presentat l’escriptura de constitució de la UTE davant el
notari Marco Antonio Alonso Hevia, en data 27/05/2020 i s’ha dipositat la fiança a la tresoreria
municipal per un total de 2. 656,26 €.
Atès que en data 1/06/2020 l’arquitecte municipal ha fet l’informe en el qual dona resposta a
les al·legacions presentades,
Vist que l’alcaldia presidència és l’òrgan de contractació competent per a realitzar
l’adjudicació definitiva, es proposa:
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HE RESOLT
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Primer.- Desestimar les al·legacions presentades en data 20/03/2020 pel Sr. José Luís Blanch
Garcia, en representació de Xavier Llistosella-Pigre Engineering UTE en la qual també s’aporta
nova documentació, ja que segons determinava l’acta de la mesa celebrada en data 6/03/202:
“La Mesa no ha valorat els projectes presentats que no acreditessin la urbanització de lleres o
rieres. Tampoc s’ha valorat la feina d’empreses en la que participin col·laboradors del licitador
que presenta l’oferta”, tal i com determinava el plec de clàusules econòmic administratives
en la secció H (criteris d’adjudicació) en el punt A (criteris avaluables mitjançant formules) el
punt A.3) diu literalment:
“ Justificació d’haver redactat projectes d’urbanització d’espai públic en rieres o lleres inundables:
màxim 1,5 punts
Donat que la problemàtica de urbanitzar lleres inundables o rieres és diferent d’altres espais
públics es considera adient valorar l’experiència en aquest tipus de treballs, és per això que:
Es valorarà l’experiència d’haver redactat projectes d’urbanització d’espai públic en rieres o
lleres inundables, en els últims 10 anys.
Valoració
L’acreditació es durà a terme mitjançant certificat de feina feta expedit per el promotor o
administració que va encarregar el projecte, no cal que estigui executat.”

Segon.- Adjudicar definitivament a Llistosella-Pigra, Unió Temporal d’Empreses, amb CIF
U01610609 la redacció del projecte executiu de les obres d’urbanització del tram de Riera i
Penya, Torrent d’en Puig i Rotonda Ctra. C-61 (Tram 4 urbanització de la Riera). Exp. 702/2019,
per import de 53.125,26 €, sense IVA, essent l’IVA d’11.156,30 €, i el total de 64.281,56 €.
Tercer.- Disposar la despesa derivada del contracte per un import total de 64.281,56 €, IVA
inclòs, d’acord amb el següent detall:
Any

Lot

Aplicació press.

2020

NO

210 1532 60901 2018/2/INVER/14

Import autoritzat
(IVA inclòs)
71.541,56 €

Import disposició
(IVA inclòs)

64.281,56 €

Diferència
(+/-)
- 7.260,00€

Quart.- Nomenar com a responsable del contracte el cap de serveis tècnics, Sra. Laura Subirà
i Comas, d’acord amb l’article 62 LCSP, i comunicar-li que d’acord amb l’article 210.2 LCSP en
relació a la DA 3ra LCSP, la Intervenció de Fons haurà d’estar present en la recepció material
del contracte en l’exercici de la funció interventora. En aquest sentit, el responsable del
contracte avisarà a la Intervenció d’acord amb el contingut de la circular reguladora d’aquest
procediment.
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Cinquè.- Aprovar la minuta del contracte administratiu de servei, a signar entre l’empresa
adjudicatària i l’Ajuntament d’Arenys de Munt, que consta a l’expedient.
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Sisè. Notificar la resolució als licitadors que han pres part en el procediment de contractació i,
simultàniament publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, en compliment de l’article 151.1 LCSP
Setè. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya, així com a la Intervenció municipal als efectes
oportuns.
Ho mana i signa l’Alcalde president de l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
L’Alcalde (signatura electrònica)
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