La Junta de Govern Local en sessió del dia 28 de juliol de 2021, amb l'advertiment a què fa
referència l'article 206 del ROF, adoptà entre altres el següent acord:

Vista la necessitat de licitar el contracte de l’execució dels treballs de neteja i desbrossament de
dues parcel·les dins el terme municipal de Rubí, segons allò establert als Decrets de Regidor
Delegat núm. 4816/2018 i núm. 4807/2018, ambdós de data 15/10/2018, d’execució subsidiària
per incompliment d’ordres d’execució.
El pressupost base de licitació és de 202.157,12 €, xifra que, d’acord amb l’article 100 de la
LCSP, correspon al límit màxim de despesa que l’òrgan de contractació pot comprometre per
aquest contracte, inclòs IVA.
El seu desglossament és el següent:
167.072,00 €, pressupost net
35.085,12 €,en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus del 21%.
Vist el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars aprovats per acord de la Junta de
Govern Local de data 28 d’abril de 2021.
Vista la publicació de la licitació de data 3 de maig de 2021 en el Perfil de Contractant allotjat en
la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i en la Plataforma de
Contractació Electrònica VORTAL.
Vista l’acta de la mesa de data 4 de juny de 2021 d’obertura de Sobre únic, per mitjans
electrònics a través de la plataforma electrònica de contractació VORTAL, que conté la
documentació administrativa i la documentació relativa al criteris d’adjudicació avaluables de
forma automàtica.
Vist que la Mesa acorda l’exclusió de la licitació de l’empresa EXCAVACIONES GUILLAMET S.L.
amb NIF B67089755 per incompliment de l’article 159.4.a) de la LCSP i la clàusula 5 del PCAP,
en tant que en la data final de presentació d’ofertes NO es troba inscrita ni al Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) ni al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECSP), essent obligatòria la seva inscripció en
aquests registres per poder participar en els procediments oberts simplificats.
Vista la notificació electrònica de l’acord de la Mesa de Contractació d’exclusió de la licitació a
l’empresa EXCAVACIONES GUILLAMET S.L., practicada i acceptada en data 6 de juliol de 2021.
Vist l’informe tècnic de valoració dels criteris automàtics emès en data 7 de juny de 2021, per la
tècnica del Servei de Contractació, del qual es desprèn que no hi ha cap oferta desproporcionada
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i que la puntuació que han obtingut les empreses que continuen a la licitació és, per ordre
decreixent, la següent:

Núm.
Plica

NIF

LICITADORA

Puntuació
oferta
econòmica
(fins a 80
punts)

Puntuació
Termini
d'execució
(fins a 20
punts)

Total
Puntuació
(màxim 100
punts)

2

B60001047

EXTRAYSE SL

80,00

16,67

96,67

6

B64143639

HERCAL DIGGERS SL

66,70

20,00

86,70

5

B42792457

ASETIC SL

65,42

20,00

85,42

3

B60277290

PROYECTOS Y
EXCAVACIONES RUBI SL

47,04

20,00

67,04

4

B65699092

VORACYS SL

25,99

20,00

45,99

Vist l’informe d’adjudicació emès pel tècnic de la unitat de protecció civil de data 23 de juny de
2021 que proposa l’adjudicació del contracte de referència a l’empresa EXTRAYSE SL amb NIF
B60001047 per import de 110.243,20€ més 23.151,07€ corresponents al 21% d’IVA, essent
l’import total de 133.394.27€ (IVA inclòs), i amb un termini màxim d’execució de 35 dies naturals.
Vist que la Mesa de Contractació, en mateixa sessió, de conformitat amb el previst a l’informe
tècnic referent a la valoració dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica de data 7
de juny de 2021, signat per la tècnica del Servei de Contractació, i amb la proposta d’adjudicació
emès i signat en data 23 de juny de 2021 pel tècnic de la Unitat de Protecció Civil, que la Mesa fa
seus, proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte dels serveis de neteja de dues
parcel·les de terreny a la zona del Castell, a l’empresa EXTRAYSE S.L. amb NIF B60001047,
per un import de 110.243,20 € més 23.151,07 € d’IVA al 21%, el que fan un total de 133.397,27 €
(IVA inclòs), i amb un termini màxim d’execució del contracte de 35 dies naturals, segons l’oferta
presentada per l’empresa, donat que compleix amb les condicions requerides en el plec de
clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha estat l’oferta amb
la millor relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP.
Atès que de conformitat amb el previst a l’article 159 de la LCSP, s’ha comprovat que l’empresa
EXTRAYSE SL amb NIF B60001047 està inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic (ROLECSP) i en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de
la Generalitat de Catalunya (RELI).
Vist el requeriment de documentació de data 6 de juliol de 2021, amb núm. de registre de sortida
2021014400, en el qual es requereix a l’empresa EXTRAYSE SL amb NIF B60001047 perquè
aporti la documentació necessària per a l’adjudicació del contracte.
Vist que l’empresa ha ingressat la garantia definitiva per un import de 5.512,16 euros.
Vist que l’empresa ha presentat relació identificativa dels treballadors que executaran els treballs
objecte de contracte.
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Vist l’informe d’acreditació de solvència de data 19 de juliol de 2021 emès pel tècnic de la unitat
de protecció civil.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
Vista la fiscalització de la interventora que consta a l’expedient.
Vista la proposta de la directora en funcions de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor delegat de
Planificació Territorial i Serveis a les Empreses de data 23 de juliol de 2021, que consta a
l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de Decret de l’Alcaldia núm.
4512/2019, de competències a la Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2019,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 d’octubre de 2019.

S’ACORDA:

Primer.- Que la millor oferta en relació qualitat-preu per a l’execució del contracte de l’execució
dels treballs de neteja i desbrossament de dues parcel·les dins el terme municipal de Rubí, és la
de l’empresa EXTRAYSE SL amb NIF B60001047, per un import de 110.243,20€ més
23.151,07€ corresponents al 21% d’IVA, essent l’import total de 133.394.27€ (IVA inclòs), i amb
un termini màxim d’execució de 35 dies naturals.
Segon.- Adjudicar el contracte de l’execució dels treballs de neteja i desbrossament de dues
parcel·les dins el terme municipal de Rubí, a l’empresa EXTRAYSE SL amb NIF B60001047, per
l’import i termini abans esmentats.
La relació de treballadors de l’empresa adjudicatària que executaran els treballs objecte del
contracte, i que hauran de ser inclosos a l’autorització judicial d’accés als terrenys, és la
identificada per l’adjudicatari a la licitació i que figura a l’expedient.
L’inici del termini d’execució del contracte resta condicionat a la prèvia obtenció de l’autorització
judicial d’accés als terrenys per part de l’Ajuntament.
Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 4U044-1511C-21900
conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General per a la comptabilització
en fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia núm. A/920210005057 i
D920210005056.
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Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà un cop
transcorreguts els 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació d’aquest acord, en aquest
sentit es comunica a l’adjudicatari que se’l requerirà a partir d’aquest període per signar el
contracte.
Cinqué.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari, a tots els licitadors i als serveis municipals
interessats en aquesta licitació.
Sisé.- Publicar en el Perfil del Contractant aquest acord d’adjudicació.

L'alcaldessa,

El secretari general

28/07/2021 14:08:50
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