DECRET
ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I
REMODELACIÓ DEL CARRER BRUC DE SANT JUST DESVERN
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT. TRAMITACIÓ
D´URGÈNCIA. EXP. AUM 2021 94.
Vist l'expedient incoat per decret de la presidenta de l’Àrea de política territorial,
habitatge i medi ambient de data 18 de maig de 2021, pel qual es va incoar expedient
per a la contractació de les obres que tenen per objecte la millora i remodelació del
carrer Bruc de Sant Just Desvern, per un pressupost de licitació de 223.904,75 euros,
més 47.020,00 euros en concepte d’IVA (21%), que fan un total IVA inclòs de
270.924,75 euros, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació d’urgència,
tràmit AUM 2021 94 6.

-

ASFALTOS BARCINO, SL (B66533456)
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL (B65449183)
TEBANCAT SL (B65528556)

En data 10 de juny de 2021, es va reunir la Mesa de contractació per tal de procedir a
l’obertura dels sobres digitals i a la vista de les ofertes presentades, resulta la següent
valoració, tràmit AUM 2021 94 21:

JULI MIQUEL MONTABES MARTÍNEZ (1 de 3)
Interventor/a
Data signatura: 22/06/2021 10:54:00

Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
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Atès que a la licitació pública convocada, que es va anunciar al perfil del contractant,
www.santjust.net, s'ha presentat la proposició per part dels següents licitadors:

GINA POL BORRÁS (2 de 3)
President/a Àrea de Política Territorial, Habitatg
Data signatura: 22/06/2021 13:17:59

MARGARITA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (3 de 3)
Secretàri/a General
Data signatura: 23/06/2021 9:09:06

El projecte per les obres de reurbanització del carrer Bruc, redactat pels tècnics de
l’Ajuntament de Sant Just Desvern Efrén Radigales Sánchez, Cap de projectes,
manteniment i millores urbanes, i Carles Víctor Rodrigo Martínez, Arquitecte Tècnic i
Cap de Brigada Municipal, va ser aprovat inicialment per tramitació d’urgència, per
decret del regidor de via pública i serveis núm. 1299, de data 7 d’abril de 2021, i
publicat al BOPB el 15 d’abril de 2021. Transcorregut el termini d’exposició pública va
ser aprovat de definitivament per decret del regidor de via pública i serveis de data 14
de maig de 2021, tràmit AUM 2020 88 9.

VALORACIÓ PROPOSTES PER LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER BRUC.
AUM 2021 94
Exp AUM 2021 94
DATA: 10 DE JUNY 2021

VALORACIÓ SOBRE 2
(A) VALORACIÓ DE L'OFERTA
ASFALTOS BARCINO IZER INGENIERIA Y
SL
ECONOMIA SL

Empresa
VEC: Preu licitació (sense IVA)

223.904,75

Preu oferta (sense IVA)
% Baixa aplicada
Estalvi segons preu licitació
% Baixa màxima ofertada
Màxim punts
PUNTUACIÓ

TEBANCAT SL

222.900,00
0,45
1.004,75

208.679,23
6,80
15.225,52

200.984,14
10,24
22.920,61

57,20

112,85

125,00

10,24
125
arrel 4ª

(B) VALORACIÓ DE LES MILLORES QUALITATIVES I QUANTITATIVES

MARGARITA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (3 de 3)
Secretàri/a General
Data signatura: 23/06/2021 9:09:06
GINA POL BORRÁS (2 de 3)
President/a Àrea de Política Territorial, Habitatg
Data signatura: 22/06/2021 13:17:59
JULI MIQUEL MONTABES MARTÍNEZ (1 de 3)
Interventor/a
Data signatura: 22/06/2021 10:54:00

TEBANCAT SL

Màxim punts

75

Millora 1 (reasfaltar dels carrers
propers a l’àmbit d’actuació,
d’una superfície de 500 m2)

22

0

22

0

13

0

0

0

5

5

0

0

19

0

0

0

16

0

16

0

PUNTUACIÓ

5

38

0

Empresa

ASFALTOS BARCINO IZER INGENIERIA Y
SL
ECONOMIA SL

Millora 2 (renovació dels
paviments de panot dels carrers
del voltant, d’una superfície de
120 m2.)
Millora 3 (renovació de la
vorada i rigola dels carrers del
voltant, d’una longitud de 60 m)
Millora 4 (renovació de
l’enllumenat dels carrers dels
voltants, amb el
subministrament de 10
columnes i llumeneres
complertes)
Millora 5 (renovació de les
pilones dels carrers dels
voltants, amb el
subministrament de 250 pilones
flexibles)

Total puntuació valoració
Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat

62,20
AUM 2021 94 24

150,85

TEBANCAT SL
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ASFALTOS BARCINO IZER INGENIERIA Y
SL
ECONOMIA SL

Empresa

Del resultat de la valoració efectuada, la Mesa proposa l’adjudicació de les obres de
millora i remodelació del carrer Bruc de Sant Just Desvern a favor de l’empresa IZER
INGENIERIA Y ECONOMIA SL (B65449183), per un preu de 208.679,23 euros de
principal, més 43.822,64 euros en concepte d’IVA, que fan un total IVA inclòs de
252.501,87 euros, amb realització de les millores que s’indiquen a continuació, a la seva
oferta i acceptades, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars, per ser
l’empresa que ha presentat la millor oferta relació qualitat-preu.
-

Millora 1: de la construcció, reasfaltar dels carrers propers a l’àmbit d’actuació,
d’una superfície de 500 m2
Millora 5: de la construcció, renovació de les pilones dels carrers dels voltants,
amb el subministrament de 250 pilones flexibles

Atès que l’empresa IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL presenta en data 17 de
juny de 2021, registre d’entrada 10.314, una instancia amb la justificació d’haver fet
efectiu el pagament de la garantia definitiva per import de 10.433,96 euros (5% de
l’import de l’adjudicació), constant com a data del pagament el dia 16 de juny de 2021
(liquidació núm. 2021 1 36).

Consultat el RELI, l’empresa IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL, acredita el
compliment dels requisits de solvència tècnic professional i econòmica financera
sol·licitada al PCAP.
El contractista adjunta pòlissa i justificat de pagament bancari de l’ assegurança de
responsabilitat civil per un import mínim de 600.000 euros per sinistre, estant obligat a
mantenir-la durant tota la durada del contracte.
Vist els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, pel que fa a la classificació de les ofertes, l’adjudicació del contracte i la
notificació de l’adjudicació, així com l’article 119 del mateix text legal, respecte a la
tramitació urgent de l’expedient.
Vist els articles 153 i 154 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, pel que fa a la publicitat i formalització dels contractes.
Atesos els articles 157 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, pel que fa a l’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat.
De conformitat amb el que estableix Disposició Addicional Segona de la LCSP, la
competència correspon a l’alcalde però, per decret d’Alcaldia núm. 527, de data 9 de
Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat
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JULI MIQUEL MONTABES MARTÍNEZ (1 de 3)
Interventor/a
Data signatura: 22/06/2021 10:54:00

GINA POL BORRÁS (2 de 3)
President/a Àrea de Política Territorial, Habitatg
Data signatura: 22/06/2021 13:17:59

MARGARITA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (3 de 3)
Secretàri/a General
Data signatura: 23/06/2021 9:09:06

Al mateix temps presenta, certificats positius d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i de disposar Així mateix, Tresoreria en data 17 de
juny de 2021, emet informe acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris amb la
Corporació (tràmit TRE 2021 30 24)

febrer de 2021, l’ha delegada en la Presidenta de l’Àrea de Política Territorial,
Habitatge i Medi Ambient, en conseqüència
RESOL:
Primer. Adjudicar a l’empresa IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL
(B65449183), les obres de millora i remodelació del carrer Bruc de Sant Just Desvern a
favor de l’empresa per un preu de 208.679,23 euros de principal, més 43.822,64 euros
en concepte d’IVA, que fan un total IVA inclòs de 252.501,87 euros, amb realització de
les millores que s’indiquen a continuació, ofertades i acceptades, d’acord amb el plec de
clàusules administratives particulars, per ser l’empresa que ha presentat la millor oferta
relació qualitat-preu.
-

Millora 1: reasfaltar dels carrers propers a l’àmbit d’actuació, d’una superfície
de 500 m2
Millora 5: renovació de les pilones dels carrers dels voltants, amb el
subministrament de 250 pilones flexibles

Segon. Indicar que el present expedient segueix tramitació d’urgència justificada i
aprovada per decret de la presidenta de l’Àrea de política territorial, habitatge i medi
ambient de data 18 de maig de 2021.

Quart. Indicar a l’adjudicatària que l’assegurança de responsabilitat civil, per import de
600.000 euros haurà d’estar vigent durant tota la durada del contracte i mantenir les
cobertures que s’indiquen al PCAP.
Cinquè. Disposar la despesa de 252.501,87 euros IVA inclòs, amb càrrec a
l’Autorització de la despeses amb número d’operació 220210011588, de data 18 de
maig de 2021.
Sisè. Autoritzar al servei d’Intervenció, d’acord amb els informes tècnics de l’àrea a
realitzar les operacions comptables necessàries, així com alliberar els saldos sobrants de
les fases comptables anteriors, si s’escau.
Setè. Requerir a l’empresa adjudicatària per la signatura del contracte que es portarà a
terme dins del termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la
notificació de l’adjudicació, d’acord amb els articles 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Vuitè. Publicar l’anunci d’adjudicació en el perfil de contractant en el termini de
quinze dies, així com comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte, amb la identitat de l’adjudicatari i l’import de l’adjudicació.
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Tercer. Indicar que el termini d’execució del contracte d’obres és de 11 setmanes a
comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig d’acord amb la
previsió establerta a la clàusula 1.4 del plec de clàusules administratives particulars.

Novè. Comunicar aquesta resolució a l’Àrea de Serveis Generals, Economia i
Sostenibilitat, als efectes oportuns.
Desè. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors tot
indicant-li que contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es
podran interposar, de manera optativa i no simultània, els recursos següents:

JULI MIQUEL MONTABES MARTÍNEZ (1 de 3)
Interventor/a
Data signatura: 22/06/2021 10:54:00

GINA POL BORRÁS (2 de 3)
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Data signatura: 22/06/2021 13:17:59

MARGARITA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (3 de 3)
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-

Recurs de reposició potestatiu, que s'haurà de presentar davant el mateix òrgan
que l'ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció
d’aquesta notificació, en els termes establerts a l’article 124 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Transcorregut un mes des de la seva presentació sense que s'hagi rebut
notificació de la resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat
per silenci, i us facultarà per interposar recurs contenciós administratiu davant
els jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona.
Recurs contenciós administratiu, directament, sense previ recurs potestatiu de
reposició. Aquest recurs s’ha d’ interposar en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació davant els jutjats del
contenciós administratiu de la província de Barcelona.

Gina Pol i Borràs
PRESIDENTA DE L’ÀREA DE
POLÍTICA TERRITORIAL, HABITATGE
I MEDI AMBIENT

Margarita Rodríguez Rodríguez
SECRETÀRIA GENERAL

Sant Just Desvern, en la data de la signatura digital
Referència: AUM 2021 94 24
Intervenció: CONFORME
DISPOSICIÓ DE DESPESES PER ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
1.- L’òrgan que aprova és el competent per la matèria i les delegacions vigents.
2.- Existeix proposta de la mesa de contractació d’acord amb la proposta que se sotmet a fiscalització al tràmit AUM 2021 94 21
3.- Existeix AUTORITZACIÓ DE DESPESA expedida per la licitació amb crèdit suficient per a aquesta adjudicació al tràmit INT
2021 23 226.
4.- La Intervenció ha pres raó al tràmit INT 2021 23 289, per a practicar el document comptable escaient.
5.- Cal comunicar la resolució adoptada a Intervenció als efectes corresponents.
Julio Miguel Montabes Martínez
INTERVENTOR GENERAL ACCIDENTAL
Sant Just Desvern, en la data indicada al peu de la signatura electrònica.

Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat
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