DECRET
APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I INICI DE
LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL
“CORREDOR VERD DE LA RIERA DE SANT JUST I CONNEXIÓ ENTRE EL
BARRI DE MAS LLUÍ I EL BARRI SUD DE LA POBLACIÓ DE SANT JUST
DESVERN MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT. EXP.
AUM 2020 86
D’acord amb la Memòria justificativa elaborada per a la contractació de les obres per la
construcció i adequació del corredor verd de la riera de Sant Just, inclòs en el projecte
“corredor verd de la riera de Sant Just Desvern i connexió entre el barri de Mas Lluí i el
barri sud de la població”, per un pressupost de licitació de 821.065,89 euros, IVA
exclòs, més 172.423,84 euros corresponents a 21% d’IVA, essent una despesa total de
993.489,73 euros, IVA inclòs i un valor, i un valor estimat de 903.172,48 euros.
La present licitació es divideix en els següents dos lots:

Lot 2: Obres per a la construcció d’una passera del corredor verd sobre la riera, al carrer
Ponce de León, de Sant Just Desvern, amb un pressupost base de licitació de 454.969,57
euros, IVA exclòs, més 95.543,61 euros corresponents a 21% d’IVA, essent una
despesa total de 550.513,18 euros, IVA inclòs i una durada corresponent a l’execució es
de 8 mesos, a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig.
Vist que a l’expedient consta la memòria del cap de la Brigada, arquitecte tècnic de data
16 de juny de 2021, justificativa de la necessitat de l’expedient de contractació, tràmit
AUM 2021 34 2, els plecs de clàusules administratives particulars, signats amb
conformitat per la cap de contractació i assessorament jurídic i la tècnica
d’administració general en data 17 de juny de 2021, tràmit AUM 2021 34 5; la
sol·licitud del certificat d’existència de crèdit, tràmit AUM 20121 34 3, i l’informe de
Secretaria, tràmit AUM 2021 34 7 i d’Intervenció.
Atès en relació als projectes d’obres que:
-

AUM 2020 65, PROJECTE CORREDOR VERD (CAMINS) DE LA RIERA
DE SANT JUST. TRAM 2: PONCE DE LEON - ONZE DE SETEMBRE.
SEPARATA CONNEXIÓ MAS LLUÍ - BARRI SUD SANT JUST, es redactat
per Miquel Roa López, arquitecte col·legiat nº 7498-5, representant de
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Lot 1: Obres d’adequació del corredor verd (camins) de la riera de sant just. tram 2:
Ponce de Leon - Onze de Setembre. separata connexió Mas Lluí - barri Sud Sant Just
Desvern, amb un pressupost base de licitació de 366.096,32 euros, més 76.880,23euros
euros corresponents a 21% d’IVA, essent una despesa total de 442.976,55 euros, IVA
inclòs i una durada de corresponent a l’execució es de 4 mesos i mig, a comptar des de
l’acta de comprovació del replanteig.

l’Empresa Arquitectura Produccions, SLP. Aprovat definitivament per decret del
regidor de via pública i serveis de data 10 de maig de 2021.
-

AUM 2020 63, PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PASSERA
DEL CORREDOR VERD SOBRE LA RIERA, AL CARRER PONCE DE
LEÓN, DE SANT JUST DESVERN, es redactat per Raul Menduiña, i Nilo
Lletjós, enginyers de camins, representant les Empreses INGIA i BSB
estructures d’edificació i ponts. Aprovat definitivament per acord de Junta de
Govern Local de data 10 de maig de 2021.

Atès que, el contracte esta cofinançat per la línia d’ajudes a projectes d’Economia Baixa

en Carboni, promoguts per Entitats locals, cofinançada per el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionada per l’IDAE, amb l’objectiu
d’aconseguir una economia més neta i sostenible (BOE nº 144 data de 17 de juny de
2017), modificat per el Reial Decret 1516/2018, del 28 de desembre (B.O.E. nº 314, del
29 de desembre de 2018), i el Reial Decret 316/2019, del 26 d’abril (B.O.E. nº 130, del
30 d’abril de 2019).

El procediment de l’expedient serà obert simplificat d’acord amb el que disposa l’article
159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector públic i la tramitació
serà ordinària.
D’acord amb el que estableix la Disposició addicional segona de la LCSP, la
competència per a la contractació correspon a l’alcalde però per decret d’alcaldia
número 3085, de data 21 de desembre de 2020, publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data 30 de desembre de 2020, s’ha delegat a la Junta de
Govern Local.
No obstant, d’acord amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
de les administracions públiques, i atesa la necessitat de formalitzar la contractació la
primera setmana del mes de setembre per tal de justificar l’atorgament del
cofinançament de la línia d’ajudes a projectes d’Economia Baixa en Carboni,
promoguts per Entitats locals, cofinançada per el Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) i gestionada per l’IDAE, per a l’adopció de la present resolució
escau avocar la competència delegada
En conseqüència, aquesta alcaldia
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Es tracta d’un contracte d’obres, d’acord amb el que preveu l’article 13 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector públic i d’acord amb l’article 99 de la
LCSP cada licitador haurà d’acreditar la seva solvència pel lot al que licitin, d’acord
amb l’establert a la clàusula 1.10 PCAP.

RESOLC:
Primer. Avocar i assumir la competència delegada a la Junta de Govern Local, per
decret d’alcaldia número 3085, de data 21 de desembre de 2020, publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona en data 30 de desembre de 2020, per tal de
conèixer l’aprovació de les contractacions de total mena quan el seu valor estimat superi
el límit de 850.000 euros, en el cas dels contractes d’obres, sent el cas concret
l’expedient de contractació de les obres per a la construcció i adequació del corredor
verd de la riera de Sant Just, inclòs en el projecte “corredor verd de la riera de Sant Just
Desvern i connexió entre el barri de Mas Lluí i el barri sud de la població”, contingudes
al present expedient, per les raons que s’indiquen en la part expositiva.

-

Lot 1: Obres d’adequació del corredor verd (camins) de la riera de sant just. tram
2: Ponce de Leon - Onze de Setembre. separata connexió Mas Lluí - barri Sud
Sant Just Desvern, amb un pressupost base de licitació de 366.096,32 euros, més
76.880,23euros euros corresponents a 21% d’IVA, essent una despesa total de
442.976,55 euros, IVA inclòs i una durada de corresponent a l’execució es de 4
mesos i mig, a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig.

-

Lot 2: Obres per a la construcció d’una passera del corredor verd sobre la riera,
al carrer Ponce de León, de Sant Just Desvern, amb un pressupost base de
licitació de 454.969,57 euros, IVA exclòs, més 95.543,61 euros corresponents a
21% d’IVA, essent una despesa total de 550.513,18 euros, IVA inclòs i una
durada corresponent a l’execució es de 8 mesos, a comptar des de l’acta de
comprovació del replanteig.

Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars, que juntament amb els
projectes d’obres (Expedients AUM 2020 63 i AUM 2020 65), que serviran de base a la
licitació i regiran el contracte d’obra que es licita mitjançant procediment obert
simplificat.
Quart. Autoritzar la despesa de 993.489,73 euros IVA inclòs, amb càrrec a la partida
UV 15320 60999 , del pressupost de la Corporació del pressupost de l’any 2021.
Cinquè. Designar com a persona responsable del contracte al Sr. Efrén Radigales
Sánchez, Cap de projectes, manteniment i millores urbanes de l’Ajuntament de Sant
Just Desvern, d’acord amb el que estableix l’article 62 de la LCSP, actuant com a
substitut el senyor Carles Víctor Rodrigo Martínez, cap de la Brigada i arquitecte tècnic.
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Segon Incoar expedient per a la contractació de les obres que tenen per objecte
la construcció i adequació del corredor verd de la riera de Sant Just, inclòs en el projecte
“corredor verd de la riera de Sant Just Desvern i connexió entre el barri de Mas Lluí i el
barri sud de la població”, per un pressupost de licitació de 821.065,89 euros, IVA
exclòs, més 172.423,84 euros corresponents a 21% d’IVA, essent una despesa total de
993.489,73 euros, IVA inclòs i un valor, i un valor estimat de 903.172,48 euros, d’acord
amb els següents lots:

Sisè. Publicar l'anunci de licitació 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 la present resolució, la memòria justificativa, el plec de
clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació
necessària per a la presentació de les ofertes estarà disponible el dia de publicació de
l'anunci de licitació.
Vuitè. Designar als membre de la Mesa de Contractació i publicar la seva composició
al perfil del contractant:

-
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-

Senyora Eva Saura Montero, cap de contractació i assessorament jurídic, que
actuarà com a presidenta de la Mesa. En cas de no poder assistir actuarà com a
suplent el senyor José Luis Martínez Martínez, cap de personal.
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.
Senyor Efrén Radigales Sánchez, cap de projectes, manteniment i millores
urbanes actuarà com vocal de la Mesa. En cas de no poder assistir actuarà com a
vocal suplent, Sr. Carlos Victor Rodrigo Martínez, arquitecte tècnic.
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 Maria Isabel Pelayo Domínguez, tècnica d’administració general.

Novè. Comunicar telemàticament aquesta resolució a l’Àrea Economia i Sostenibilitat,
als efectes oportuns
Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

Margarita Rodríguez Rodríguez
SECRETÀRIA GENERAL

Sant Just Desvern, a la data indicada al peu de la signatura electrònica.
Referència: AUM 2021 34 8
Intervenció: CONFORME
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE CONTRACTACIÓ EN PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT.
Procediment: OBERT SIMPLICAT
Tramitació: ordinària
Lots: Sí (2)
REQUISITS:
- Valor estimat: 903.172,48 euros (clàusula tercera PCAP), és menor de 2.000.000 € en obres o 100.000 € en subministraments o
serveis.
- Ponderació dels criteris d’adjudicació valoratius: S’estableixen únicament criteris subjectes a valoració automàtica (clàusula
catorzena PCAP)
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CARACTERÍSTIQUES
- Tràmit que conté el plec: AUM 2021 34 5.
- Tipus contracte: OBRES.
- Codi CPV: Lot 1: 45233161-5 “Treballs de construcció de camins de vianants” i Lot 2 45221113-7 “ Treballs de construcció
de passarel·les.(clàusula primera).
- Pressupost base de licitació: L: 821.065,89 euros més 172.423,84 euros d’IVA, total 993.489,73 . Lot:. 366.096,32 euros, més
76.880,23 euros, total 442.976,55 euros. Lot 2: 454.969,57 euros, més 95.543,61 euros, , total 550.513,18 euros (clàusula tercera).
- Durada o termini d’execució del contracte: Lot 1. 4 mesos i mig, Lot 2. 8 mesos. (clàusula quarta PCAP).
- Pròrroga : No (clàusula quarta PCAP).
- Modificacions: art. 205 per causes imprevistes (clàusula trenta- uena PCAP).
- Revisió de preus: NO (clàusula trenta cinquena PCAP
- Responsable contracte: Cap de projectes manteniment i millores urbanes (clàusula vint – i- quatrena PCAPC).
- Mesa de contractació : SÍ (clàusula Dotzena PCAP).
- Òrgan competent: Alcaldia delegat a la Junta de Govern Local per decret d’alcaldia número 3085, de data 21 de desembre de
2020, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 30 de desembre de 2020. En el present cas s’ha procedit a
avocar la competència a l’alcaldia per les necessitats exposades a la part expositiva del decret.
(Alcaldia: recursos ordinaris inferiors al 10% i durada incloses pròrrogues no superior a 4 anys. D.A. 2a. LCAP).
- Informe justificatiu al tràmit: AUM 2021 34 2
NORMATIVA APLICABLE
- Article 159 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
- Als efectes d’allò que estableix la Disposició Addicional Segona, apartat 3r, de la LCSP, la Intervenció informa que el contracte és
consistent amb els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- La Secretaria ha emès l’informe previst per l’apartat 8è de la Disposició Addicional Segona, al tràmit AUM 2021 34 7
LEGALITAT PRESSUPOSTÀRIA
- Existeix crèdit adequat i suficient i s’ha expedit certificat d’existència de crèdit per al Pressupost Base de Licitació, al tràmit INT
2021 23 212 i INT 2021 7 106.
- La Intervenció n’ha pres raó per la confecció del document d’autorització de despesa al tràmit INT 2021 23 288.
- Plurianualitat: ES compleixen els requisits de l’article 174 del TRLRHL, entenent com a primer exercici aquell en què es preveu
que començarà la vigència del contracte.

Sant Just Desvern, el dia de la signatura electrònica de la Intervenció
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CONCLUSIONS
A la vista de l’exposat anteriorment respecte dels plecs de clàusules administratives particulars, d’acord amb la DA 2a, apartat 3r.
LCSP, s’emet informe FAVORABLE.

