LUIS LÓPEZ GARCÍA, secretari general de l'Ajuntament de Sant Just Desvern,

CERTIFICO:
Que el Ple de l' Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 25 d’octubre de 2018, va
adoptar, entre d’altres, l'acord següent:
“4.1 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA,
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SUBMINISTRAMENT
DE CONTENIDORS I SISTEMES DE TANCAMENT, IDENTIFICACIÓ I ALTRES
ELEMENTS. EXP.: AUM 2018 56.

Atès que a la licitació pública convocada, anunciada al perfil del contractant, www.santjust.net, i
enviada per la seva publicació al DOUE en data 5 de juliol de 2018, s'han presentat proposicions
per part dels següents licitadors:
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1.- VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
2.- SERVEIS REUNITS, SA
En data 21 d’agost de 2018, es procedeix a l’obertura del sobre A presentat de les dues
empreses, i en sessió posterior aquell mateix dia es procedeix a l’obertura del sobre B relatiu als
judicis de valor, tràmits AUM 2018 56 27 i 29.
Per part de la Cap de Serveis i Medi Ambient, senyora Núria Pallerés, en data 28 de setembre de
2018, s’emet informe relatiu als criteris sotmesos a judici de valor de les ofertes presentades per
les dues empreses i a través del perfil del contractant es dona publicitat del citat informe en la
mateixa data de la seva emissió, tràmit AUM 2018 56 43.
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Vist l'expedient incoat per resolució del Ple de 28 de juny de 2018, en relació a la contractació
del servei de recollida i trasllat de residus sòlids urbans i de neteja viària del municipi, així com
els subministrament de contenidors, sistemes de tancament, identificació i altres elements, per
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives i prescripcions tècniques particulars aprovats per la mateixa resolució, tràmit
AUM 2018 56 20.

Posteriorment, en data 3 d’octubre de 2018 la mesa de contractació procedeix, en acte públic a
l’obertura del sobre C relatiu als criteris de valoració automàtics i en data 19 d’octubre de 2018,
també en sessió pública, informa de la valoració d’acord amb el següent resultat final, tràmits
AUM 2018 56 48 i 59.:

XX€ (Valor Oferta Econòmica
en € sense IVA)
PART SERVEI (REC+NET) 5
ANYS +PART SUBMINIST
XX HORES de formació (en 5
anys)

XX MESOS
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XX% de material amb termini de
lliurament igual o inferior a 6
mesos
XX % reposició anual de
contenidors en via pública
addicional al 5% exigit
XX unitats de contenidors amb
tancament electrònic de reserva
addicional als 10+10 exigits
XX hores totals efectives
considerant equips complerts
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9.437.408,36 30,00

VALORS
SERSA

PUNTUACIO
SERSA

9.504.834,04 27,56

4536,66 0,86

5284 1,00

6 1,00

5 2,00

91,74 2,00

100 2,00

5 6,00

5 6,00

45 6,00

40 5,33

190,91 3,00

318,18 5,00
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VALOR

VALORS PUNTUACIO
VALORIZA VALORIZA

XX€ preu compra dels
contenidors del parc antic/
XX unitats de contenidors
inclosos a l'oferta de compra

32,39598811 4,00

XXX dB/h servei (indicador final
sumatori de les emissions anuals
individuals de cada element
ponderat per les hores de servei
anual)

32,2750461 3,99

68,01 2

85,55 1,21

XX hores efectives de reforç de
baldeig proposades sense cost
(com a millora)

305,45 1,00

105,71 0,35

XX hores efectives de reforç de
recollida de fulles proposades
sense cost (com a millora)

381,82 1,00

198,2 0,52

PUNTUACIO FINAL

56,86

54,95

PUNTUACIÓ

VALORIZA

LUIS LÓPEZ GARCÍA (1 de 2)
Secretàri/a General
Data signatura: 26/10/2018 15:43:35

JOSEP PERPINYÀ I PALAU (2 de 2)
Alcalde
Data signatura: 30/10/2018 9:40:16

SERSA

SOBRE B SOBRE C
32,50
56,86
28,50

54,95

TOTAL
89,36
83,45

Per tant, la Mesa de Contractació proposa l’empresa VALORIZA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, SA (A 28760692) com a adjudicatària del present procés de licitació
en presentar l’oferta més avantatjosa per a la Corporació
Per decret del president de l’Àrea de planificació territorial, habitatge i medi ambient, es va
dictar resolució per la qual es requeria a l’empresa proposada com adjudicatària per tal d’aportar
la documentació a la que fa al·lusió la clàusula 1.17 del PCAP, en compliment del que disposa
l’article 150 de la LCSP, tràmit AUM 2018 56 53.
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Per tant la puntuació final obtinguda com a sumatori dels Sobres B + els Sobres C seria la que
s’indica a continuació:

En data 22 d’octubre de 2018, l’empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,
SA, presenta la documentació sol·licitada, al mateix temps que queda dipositat a la Tresoreria
municipal l’aval pel qual es constitueix la garantia definitiva del contracte per import de
471.869,52 euros, mitjançant certificat d’Assegurança de Caució núm. CA10-005-1217, de data
9 d’octubre de 2018, per l’asseguradora W.E. BERKLEY EUROPE AG (W0371455G), tràmit
AUM 2018 56 60.
En data 24 d’octubre de 2018, per part de la Tresoreria municipal, s’emet informe favorable a la
inexistència de deutes amb l’Ajuntament d’acord amb el que disposa la clàusula 1.17 del PCAP.
Atesos 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.
De conformitat amb el que estableix la Disposició addicional segona de la LCSP, al competència
correspon al Ple de l’Ajuntament donat que l’import supera el 10 per cent dels recursos ordinaris
del pressupost. En conseqüència

Primer. Adjudicar a l’empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA, amb
NIF A 28760692, el contracte del servei de recollida i trasllat de residus sòlids urbans i de neteja
viària del municipi, així com els subministrament de contenidors, sistemes de tancament,
identificació i altres elements, per un preu de 9.437.408,36 euros, més 972.889,05 euros
d’IVA, que fan un total de 10.410.297,41 euros IVA inclòs, per als 5 ANYS de duració de
contracte, amb plena subjecció als plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques
particulars aprovats i en les condicions que figuren a la seva oferta, que tindran caràcter
contractual.
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Segon. Indicar que el termini de vigència del contracte és de CINC (5) ANYS , a partir de la
formalització del contracte, d’acord amb allò previst als plecs de clàusules administratives i
prescripcions tècniques particulars.
Tercer. Disposar la despesa de 10.410.297,41 euros IVA inclòs, de la forma següent:
Pel que fa a la part de recollida de residus:
-
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-

Any 2018: 89.667,88 euros amb càrrec a l’Autorització núm. A 220180017553 del
pressupost de la Corporació de l’any 2018 (desembre)
Any 2019: 1.076.014,52 euros amb càrrec a l’Autorització de futurs núm. A
220189000193 del pressupost de la Corporació de l’any 2019 (gener – desembre)
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ACORDA:

-

Any 2020: 1.076.014,52 euros amb càrrec a l’Autorització de futurs núm. A
220189000193 del pressupost de la Corporació de l’any 2020 (gener – desembre)
Any 2021: 1.076.014,52 euros amb càrrec a l’Autorització de futurs núm. 220189000193
del pressupost de la Corporació de l’any 2021 (gener – desembre)
Any 2022: 1.076.014,52 euros amb càrrec a l’Autorització de futurs núm. A
220189000193 del pressupost de la Corporació de l’any 2022 (gener – desembre).
Any 2023: 986.346,64 euros amb càrrec a l’Autorització de futurs que correspongui del
pressupost de la Corporació de l’any 2023 (gener – novembre)

Pel que fa a la part de neteja viària:
-

Any 2018: 78.493,24 euros amb càrrec a l’Autorització núm. A 220180017554 del
pressupost de la Corporació de l’any 2018 (desembre)
Any 2019: 941.918,89 euros amb càrrec a l’Autorització de futurs núm. A 220189000194
del pressupost de la Corporació de l’any 2019 (gener – desembre)
Any 2020: 941.918,89 euros amb càrrec a l’Autorització de futurs núm. A
220189000194 del pressupost de la Corporació de l’any 2020 (gener – desembre)
Any 2021: 941.918,89 euros amb càrrec a l’Autorització de futurs núm. 220189000194
del pressupost de la Corporació de l’any 2021 (gener – desembre)
Any 2022: 941.918,89 euros amb càrrec a l’Autorització de futurs núm. A 220189000194
del pressupost de la Corporació de l’any 2022 (gener – desembre).
Any 2023: 863.425,65 euros amb càrrec a l’Autorització de futurs que correspongui del
pressupost de la Corporació de l’any 2023 (gener – novembre)

-

320.630,00 euros amb càrrec l’Autorització núm. A 220180017555.
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Quart. Autoritzar i disposar la quantitat de 0,38 euros, amb càrrec a la partida US 16210 22700.
Cinquè. Alliberar en la part referida a la recollida de residus a l’Autorització núm. A
220180017553 l’import de 99,86 euros (any 2018) i de l’Autorització de futurs núm. A
220189000193 els imports de 1.198,36 euros (any 2019); 1.198,36 euros (any 2020); 1.198,36
euros (any 2021); 1.198,36 euros (any 2022).
En la part referida a neteja viària, alliberar a l’Autorització núm. A 220180017554 l’import de
4.211,96 euros (any 2018) i i de l’Autorització de futurs núm. A 220189000194 els imports de
50.543,54 euros (any 2019); 50.543,54 euros (any 2020); 1.198,36 euros (any 2021); 50.543,54
euros (any 2022).
Sisè. Autoritzar al servei d’Intervenció a realitzar les operacions comptables necessàries cas que
el contracte no s’iniciï en la data prevista, previ informe tècnic al respecte.
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Pel que fa al subministrament:

Setè. Publicar l’anunci d’adjudicació en el perfil de contractant en el termini de quinze dies
Vuitè. Publicar l’anunci de formalització del contracte en el perfil del contractant per un termini
no superior a quinze dies des del perfeccionament del contracte i amb el contingut a l’annex III
de la LCSP, així com al Diari Oficial de la Unió Europea, dins dels deu dies posteriors a la
formalització del contracte
Novè. Comunicar el present Acord a l’Àrea de Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat, als
efectes oportuns.
Desè. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic, les dades del contracte, incloent la
identitat de l’adjudicatari, l’import de l’adjudicació, juntament amb el desglòs corresponent a
l’IVA.
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Desè. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, així com a la resta de licitadors que
no han resultat adjudicataris, tot indicant que contra l’acord d'adjudicació del contracte, que
esgota via administrativa, es podrà interposar el recurs especial en matèria de contractació a què
es refereix l'article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, davant el Tribunal de Contractes
del Sector Públic, en el termini de quinze dies hàbils des de la notificació de la present
Resolució, computant-se els terminis de conformitat amb el que es disposa en la Disposició
addicional quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
El recurs s'haurà d'acompanyar la documentació que estableix l'article 51.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. L'escrit d'interposició podrà presentar-se en els llocs
establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques. Així mateix, podrà presentar-se en el registre de l'òrgan de
contractació o en el de l'òrgan competent per a la resolució del recurs.

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

Codi Validació: CDF623A56964F8A64F540C1E000D9090DF643BCD | Verificació: https://www.seu-e.cat/web/santjustdesvern/seu-electronica

Onzè. Remetre al Tribunal de Comptes/ Sindicatura de Comptes, una còpia certificada de la
formalització del contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient del que es derivi dins dels
tres mesos següents a la formalització del contracte.

En cas que no s'opti per aquesta via, es podrà interposar directament recurs contenciósadministratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins del termini de dos
mesos comptats des de l'endemà al de la present notificació. Tot això sense perjudici de què
pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.”
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
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Referència: AUM 2018 56 63

