CERTIFICAT
EXPEDIENT NÚM.

ÒRGAN COL·LEGIAT

DATA DE LA SESSIÓ

3045/2022

Junta de Govern Local

15/09/2022

EN QUALITAT DE SECRETARI/A d'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:
APROVAR L'EXPEDIENT DE LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA, PROCEDIMENT OBERT, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA,
DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DE SERVEIS DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PER A REALITZAR LA REDACCIÓ DELS PROJECTES EXECUTIUS I LA
DIRECCIÓ DE LES OBRES D’ENCAPSULAMENT I DE RETIRADA I GESTIÓ DELS
RESIDUS D’AMIANT (EXPEDIENT 3045/2022)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

FETS I FONAMENTS DE DRET

Expedient número 3045/2022, relatiu al contracte administratiu, sotmès a regulació
harmonitzada, de serveis de Serveis d’assistència tècnica per a realitzar la redacció dels
projectes executius i la direcció de les obres d’encapsulament i de retirada i gestió dels
residus d’amiant, així com la substitució d’elements retirats, als diferents edificis residencials
situats a Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió de primer tinent d’alcaldessa, de data 12
/09/2022 per a l’adjudicació d’aquest contracte de serveis.
2. Per l'informe-memòria del servei gestor d’Habitatge de l’Àrea de Dret a la ciutat i agenda
urbana, de data 12/09/2022, s’acredita:
a) La necessitat de contractació, d’acord amb allò que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), ve donada degut a
que cal complir els fins institucionals, pels motius següents:
L'amiant és un material tòxic que cal retirar de les edificacions i, a tal efecte, la Generalitat
de Catalunya ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament per a poder executar aquesta
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I. Identificació de l’expedient

retirada. Degut a la complexitat i especificitat dels treballs, cal contractar a un equip redactor
especialitzat en aquesta matèria.
En data 18 d’octubre de 2021, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el “Mapa de l’Amiant, dels
edificis d’ús residencial, de Badia del Vallès” (annex 3), el qual descriu la situació del
municipi quant a la presència d’amiant, l’estat de degradació dels elements constructius que
el contenen, la singularitat de la seva disposició i la generalització de la seva presència a
tots els edificis residencials del municipi, que el fan únic a tot l’Estat, i inclou a més les
operacions que cal realitzar per a l'eradicació de l’amiant al municipi i fa una valoració de les
mateixes.
És necessari disposar d'un projecte executiu i plecs de clàusules administratives particulars
per a poder licitar les obres d'encapsulat, retirada i substitució d’elements amb amiant dels
blocs d'habitatge de Badia del Vallès, així com d'un equip especialitzat per realitzar la
direcció integrada de l’execució dels projectes, incloent pla de control de qualitat, direcció
facultativa, d’execució i ambiental, així com la coordinació de seguretat i salut.
b) La insuficiència de mitjans propis s’exposa en els següents sub-apartats:
b.1) Insuficiència de mitjans personals*.*
El treball és d’una especificitat i complexitat que fa que només un equip expert en la matèria
pugui fer-se’n càrrec. A part de la complexitat, també cal tenir en compte que aquest
projecte és especialment sensible ja que afecta de manera directe a la salut pública, en tant
que l’objectiu és retirar un material tòxic d’habitatges actualment ocupats.

Els recursos de mitjans personals mínims per a realitzar aquest projecte són de Projectista
(Arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic), Director d’obra ( Arquitecte,
arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic), Director d’execució (Arquitecte, arquitecte
tècnic, enginyer o enginyer tècnic), Director mediambiental, Coordinador de seguretat i salut
(Arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic), Especialista en l’àmbit jurídic,
personal administratiu, capacitat de subcontractació d’entitats i laboratoris de control de
qualitat de l’edificació i de tractament d’amiant associat als Plans de Treball. L’experiència
mínima exigida en projectes de retirada d’amiant és de 2 anys.
Tenint en compte que tot el departament de l’Àrea de Dret a la ciutat i agenda urbana de l’
Ajuntament de Badia del Vallès consta de 4 tècnics (enginyer, arquitecte, aparellador i medi
ambient), és impossible que puguin absorbir la feina de 6 tècnics especialistes sense
desatendre les seves obligacions al consistori.
b.2) Insuficiència de mitjans materials.
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L’ajuntament de Badia del Vallès no disposa de cap figura de tècnic especialista en la
retirada d’amiant. Si bé és cert que hi ha tècnics amb una certa formació sobre aquest
àmbit, no és suficient per un projecte d’aquesta complexitat i dimensió. Per altre banda, al
ser un projecte puntual d’una durada limitada, no seria lògic l’augment de plantilla
contractant als tècnic especialistes com a personal propi.

L’ajuntament no disposa d’eines bàsiques per a realitzar els anàlisis de les mostres d’amiant
encapsulat i retirat. Tampoc disposa de mitjans per a poder treballar amb un sistema
d'informació geogràfica (GIS), obligat degut a la necessitar de tenir un control de l’evolució
de les fases del projecte així com de l’estat de l’amiant a cada zona de l’àmbit municipal.
b.3) Manca d’autorització legal
L’Ajuntament de Badia del Vallès no està donat d’alta amb la qualificació d’empresa RERA,
de manera que no compleix amb els requisits necessaris per desenvolupar aquest treball.
c) La idoneïtat i eficiència de la contractació:
La naturalesa, especialitat i singularitat d’aquestes obres i la insuficiència de mitjans propis
municipals fan necessaris els serveis d’assistència tècnica especialitzada en la redacció d’
aquest tipus de projectes i les funcions diverses de direcció i coordinació durant la execució
de les obres que integren aquest contracte.
Es consideren aspectes de contractació pública socialment responsable a considerar
(CPSR en endavant) i queden definits a l’apartat «3. Obligacions específiques de l'empresa
contractista» de la «Clàusula divuitena. Drets i obligacions del contractista i condicions
especials d'execució». Aquests aspectes es basen en la complexitat i volum de les obres,
que afecten a dos drets bàsics fonamentals; l’habitatge i la salut. És per això que les
empreses i equips tècnics contractats treballaran amb unes condicions d’exigència
coherents amb la importància de les obres, tant a nivell social com mediambiental.
3. A l'informe-memòria es motiva també les característiques de l'objecte, les condicions
econòmiques i pressupostàries i s'incorpora/ren el/s plec/s regulador/s de les condicions
administratives i prescripcions tècniques del contracte.

1r. D’acord amb el que es disposa als articles 17, 19, 22, 28, 63, 116 i 117, 131 i següents,
156 a 158, i 308 següents i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, d’aquesta la Llei 9/2017, de
8 de novembre i en l’exercici de les competències que han estat conferides a la junta de
govern en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant el
decret número 1513/2021, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 8 de novembre de 2021 i publicat al BOP en dat a10 de novembre de
2021
Vista la proposta de resolució PR/2022/2251 de 12 / de setembre / 2022.

RESOLUCIÓ
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III. Fonaments de dret

Primer. Aprovar l'expedient de la contractació, mitjançant tramitació Ordinària, procediment
obert, subjecte a regulació harmonitzada, diversos criteris d’adjudicació, de serveis de
Serveis d’assistència tècnica per a realitzar la redacció dels projectes executius i la direcció
de les obres d’encapsulament i de retirada i gestió dels residus d’amiant, així com la
substitució d’elements retirats, als diferents edificis residencials situats a Badia del Vallès.
de Badia del Vallès, amb un valor estimat de 334.618,49 € euros, sense IVA.
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que regiran aquesta contractació.
Tercer. Convocar la licitació i publicar l'anunci al Perfil de contractant municipal, perquè
durant el termini de 35 dies naturals, a partir de la data d'enviament de l'anunci de licitació a
l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea, els interessats presentin les proposicions que
considerin convenients.
Quart. Aprovar el document comptable annex d’autorització de crèdit (fase A), per import
total, IVA inclòs, de 404.888,37 euros, amb càrrec a l’aplicació 0104.1514.22799 del
pressupost vigent i acordar el compromís de dotar els pressupostos municipals dels
exercicis 2023, 2024 i 2025 de consignació pressupostària adequada i suficient, a la qual
restarà condicionada aquesta contractació.
I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vist i plau de l'Alcaldessa.
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