MARGARITA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, secretària general de l’Ajuntament
de Sant Just Desvern,

CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 14 d’octubre de 2019, va
adoptar, entre d’altres, el següent acord:
“3. APROVACIÓ DE L’INICI DE LA CONTRACTACIÓ PER LOTS (2)DEL
SERVEI D’ASSISTÈNCIA EXTERNA PER A DESENVOLUPAR ACTIVITATS
DE SEGUIMENT, CONTROL I COMUNICACIÓ DEL CONTRACTE DE
RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DEL L’AJUNTAMENT DE
SANT JUST DESVERN. PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ
HARMONITZADA. EXP.: AUM 2018 98 11
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D’acord amb l’establert a l’article 99.3 de la LCSP, a efectes de licitació es divideix en
dos lots l’objecte del contracte, amb la finalitat que els licitadors puguin optar a
presentar-se en qualsevol dels lots. No existint limitacions ni en el número de lots al que
poden presentar oferta un mateix candidat o licitador, ni en el número de lots que poden
adjudicar-se a la cada licitador.
Vist que a l’expedient consta la memòria de la cap de medi ambient, justificativa de la
necessitat de l’expedient de contractació, de data 27 de setembre de 2019, tràmit AUM
2018 98 7; el plec de prescripcions tècniques particulars, de data 2 d’octubre de 2019,
tràmit AUM 2018 98 13 i el plec de clàusules administratives particulars, tràmit AUM
2018 98 9; el certificat d’existència de crèdit suficient, tràmit INT 2019 3 32 i l’informe
de Secretaria de data 7 d’octubre de 2019, tràmit AUM 2018 98 10 i d’Intervenció.
Tenint en compte les característiques i l'import del contracte, és procedent l’adjudicació
del mateix mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, atès que el
seu VEC és superior a 221.000,00 euros, d’acord el que estableix l’article 22.1 b) de la
Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). La tramitació
de l’expedient serà ordinària, amb més d’un criteri de valoració.
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D’acord amb la memòria justificativa elaborada per a la contractació del servei
d’assistència externa per a desenvolupar activitats de seguiment, control i comunicació
del contracte de recollida de residus i neteja, i amb un pressupost base de licitació pels
dos lots de 414.840,00 euros més 87.116,40 euros d’IVA, amb una durada de cinc anys.
El valor estimat dels dos lots del contracte és de 458.324,00 euros, atès que s’estableix
la possibilitat de prorrogar el contracte dos anys més.

De conformitat amb el que estableix Disposició Addicional Segona de la LCSP, la
competència per aquesta contractació correspon a l’alcalde, però en virtut de la
resolució de data 1 de juliol de 2019 publicada en el BOPB de 10 de juliol, aquesta
competència ha estat delegada en la Junta de Govern Local.
En conseqüència, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. Aprovar l’inici de l'expedient per a la contractació, mitjançant procediment
obert subjecte a regulació harmonitzada, amb diversos criteris d’adjudicació, per a la
contractació per lots (2) del servei d’assistència externa per a desenvolupar activitats de
seguiment, control i comunicació del contracte de recollida de residus i neteja viària de
Sant Just Desvern i aprovar la convocatòria de la seva licitació.
Segon. Declarar la plurianualitat del contracte i autoritzar les despesa de la forma i
quantitats següents:

-

US 16210 22700 o partida que correspongui: 74.052,00 euros, IVA inclòs per a
l’exercici 2020 (de gener a desembre)
US 16210 22700 o partida que correspongui: 86.152,00 euros, IVA inclòs per a
l’exercici 2021 (de gener a desembre)
US 16210 22700 o partida que correspongui: 49.852,00 euros, IVA inclòs per a
l’exercici 2022 (de gener a desembre)
US 16210 22700 o partida que correspongui: 25.652,00 euros, IVA inclòs per a
l’exercici 2023 (de gener a deesembre)
US 16210 22700 o partida que correspongui: 13.552,00 euros, IVA inclòs per a
l’exercici 2024 (de gener a deesembre)

MARGARITA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (1 de 2)
Secretàri/a General
Data signatura: 15/10/2019 8:17:39

JOSEP PERPINYÀ I PALAU (2 de 2)
Alcalde
Data signatura: 16/10/2019 10:55:48

LOT NÚM 2:
Amb càrrec a la RC 220199000177 de 3 d’octubre d’enguany les quantitats que
s’indiquen seguidament:
-

US 16210 22700 o partida que correspongui: 83.744,10euros, IVA inclòs per a
l’exercici 2020 (de gener a desembre)
US 16210 22700 o partida que correspongui: 71.644,10 euros, IVA inclòs per a
l’exercici 2021 (de gener a desembre)
US 16210 22700 o partida que correspongui: 47.444,10 euros, IVA inclòs per a
l’exercici 2022 (de gener a desembre)
US 16210 22700 o partida que correspongui: 35.344,10 euros, IVA inclòs per a
l’exercici 2023 (de gener a desembre)
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LOT NÚM. 1:
Amb càrrec a la RC 220199000176 de 3 d’octubre d’enguany les quantitats que
s’indiquen seguidament:

-

US 16210 22700 o partida que correspongui: 14.520,00 euros, IVA inclòs per a
l’exercici 2024 (de gener a desembre)

Tercer. Autoritzar al servei d’Intervenció a realitzar les operacions comptables
necessàries en cas que el contracte no s’iniciï en les data prevista.
Quart. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques
Particulars que regiran el contracte i el seu procés d’adjudicació mitjançant procediment
obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària, així com la Memòria
justificativa de l’expedient.
Cinquè. Designar com a persona responsable del contracte a la cap de serveis i medi
ambient i en defectes d’aquesta a la tècnica de residus i medi natural de l’Ajuntament de
Sant Just Desvern, d’acord amb el que estableix l’article 62 de la LCSP.
Sisè. Publicar l'anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea i en el perfil de
contractant amb el contingut contemplat en l'annex III de la LCSP.
Setè. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient
de contractació, en particular el present acord, la memòria justificativa, el plec de
clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques particulars. La
documentació necessària per a la presentació de les ofertes estarà disponible el dia de
publicació de l'anunci de licitació.

-
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-

Senyor Ferran Alberdi, Gerent, que actuarà com a president de la Mesa. En cas
de no poder assistir actuarà com a suplent la senyora Maria Isabel Pelayo
Domínguez, tècnica d’administració general
Senyora Margarita Rodríguez Rodríguez, Secretària general, que actuarà com a
vocal de la Mesa. En cas de no poder assistir actuarà la persona nomenada per
delegació.
Senyor Juli Miquel Montabes Martínez, interventor accidental, que actuarà com
a vocal de la Mesa. En cas de no poder assistir actuarà la persona nomenada per
delegació.
Senyora Núria Pallerés Ferrer, Cap de medi ambient, que actuarà com a vocal de
la Mesa. En cas de no poder assistir actuarà com a suplent el senyor José Luis
Martínez Martínez, Cap de personal i Organització de la Corporació.
Senyora Angeles Díez Palacios, tècnica d’administració general, que actuarà
com a secretària de la Mesa. En cas de no poder assistir actuarà com a suplent,
la senyora Marta Serna Román, administrativa.
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Vuitè. Designar als membres de la Mesa de Contractació i publicar la seva composició
al perfil del contractant:

Novè.- Comunicar telemàticament aquesta resolució a l’Àrea de Serveis Generals,
Economia i Sostenibilitat, als efectes oportuns
I per tal de que així consti, a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió, es lliura la
present certificació per ordre i amb el vistiplau del Sr. Josep Perpinyà i Palau, alcalde.
Vist i plau

Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

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

AUM 2018 98

4

Codi Validació: C29560FA1044B6FBFB48791D9EA56BCDE1D1CEB9 | Verificació: https://www.seu-e.cat/web/santjustdesvern/seu-electronica

MARGARITA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (1 de 2)
Secretàri/a General
Data signatura: 15/10/2019 8:17:39

JOSEP PERPINYÀ I PALAU (2 de 2)
Alcalde
Data signatura: 16/10/2019 10:55:48

Referència: AUM 2018 98 18

