Joan Antoni Perez Vila Secretari de l’Ajuntament de Vallirana.
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 17 de desembre de
2020, va adoptar entre d’altres l’acord que es reprodueix a continuació, sense perjudici dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, tal com disposa l’article 206, del Reial Decret 2568/1986 de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
9.3. ADQUISICIÓ D’UNA NAU INDUSTRIAL A VALLIRANA A TÍTOL ONERÓS PER CONCURS:
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Expedient: 2020-249/2994
Relació de fets
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La Junta de Govern Local celebrada el 24 de desembre de 2019 va aprovar l’expedient de contractació per a
l’adquisició d’una nau industrial a Vallirana a títol onerós per concurs, per l’import màxim de 543.895,00 €
inclòs l’IVA.
La mesa de contractació de data 23 de gener de 2020 després de la seva constitució, procedeix a la
qualificació prèvia dels documents presentats en temps i forma, ordenant el President l'obertura dels Arxius
electrònics que fan referència a la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs
(documentació administrativa).
El president va acordar procedir a examinar formalment la documentació presentada, donant fe el secretari de
la relació de documents que hi figuren.
La mesa de contractació va declarar admeses les següents proposicions:
Denominació social

NIF

TRANSPORTES Y SERVICIOS MÉRIDA ESTEO SL

B62203567

En l’expedient va quedar la proposició presentada, essent vàlida en quant al seu format i signatura i per tant
admesa, sens perjudici de les incidències que puguin sorgir amb posterioritat amb la seva valoració.
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Seguidament es va procedir a l'obertura dels arxius electrònics que contenien la proposició econòmica i altres
criteris quantificables automàticament, amb el següent resultat:
Denominació social

NIF

TRANSPORTES Y SERVICIOS MÉRIDA ESTEO SL

B62203567

PUNTS
92,00

En conseqüència, la Mesa va proposar l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte, en haver obtingut la
puntuació de 92 punts, a la única proposició presentada per TRANSPORTES Y SERVICIOS MÉRIDA ESTEO
S.L., amb NIF núm. B62203567.
La Junta de Govern Local celebrada el 13 de febrer de 2020 va classificar la única oferta presentada i va
requerir el licitador perquè dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què
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hagués rebut el requeriment, presentés la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs, en
concret la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, així com la documentació que acredités la titularitat i les condicions
òptimes del bé immoble objecte de la compravenda. Aquesta documentació va ser aportada.
Amb posterioritat a aquest acord de classificació, l’Ajuntament de Vallirana va tenir coneixement de la
sentència judicial 117/12 del procediment ordinari 272/2011, del Jutjat nº 2 de Sant Feliu de Llobregat, en la
que es falla la condemna a la comunitat de propietaris de les naus situades al carrer Bages 3-9 (una de les
quals pertany al licitador ofertant) a restituir la rasant original del llindar sud, que confronta amb la parcel·la de
carrer Garraf, 30-34.
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L’Ajuntament de Vallirana també es va assabentar de l’auto d’execució 172/2020-B del 17 d’abril de 2020 de
la sentencia esmentada, que obliga a la comunitat de propietaris a construir un mur de 54 m de llargària, i
recréixer l’alçada del mur a la resta de la directriu del llindar.
A la vista dels pronunciaments judicials anteriors, els Serveis Tècnics Municipals van emetre un informe
relatiu a la valoració de les actuacions a realitzar per complir amb aquests pronunciaments judicials. En
aquest informe, s’especifica quina seria la repercussió d’aquesta despesa en l’immoble objecte de la licitació, i
s’adverteix que el compliment de la sentència i execució de la mateixa no és possible amb l’aplicació de la
normativa vigent a dia d’avui, però que sí seria possible un cop fos aprovada definitivament l’última
modificació del Pla Parcial aprovada provisionalment el 12 d’abril del 2018.
Ateses aquestes consideracions, i amb el benentès que la càrrega d’aquesta despesa derivada del
compliment de les decisions judicials recau en l’encara propietari de l’immoble, es va remetre al licitador
l’informe emès per l’arquitecte municipal i se li va demanar que manifestés expressament si estava conforme
amb la valoració d’aquesta despesa que li pertocaria com a propietari, i que es descomptaria en l’adjudicació
del contracte respecte l’import ofertat en la licitació, i se li va comunicar que aquestes obres no podrien ser
executades per la comunitat de propietaris fins l’aprovació definitiva del Pla Parcial al qual feia esment
l’arquitecte municipal en el seu informe.
En data 9 de desembre de 2020, el licitador presenta escrit en el qual manifesta la seva conformitat a la
valoració efectuada pels Serveis Tècnics municipals i a la resta de consideracions abans posades de relleu.
En data 10 de desembre de 2020 el Secretari informa que en aquesta adjudicació hi ha un element de risc,
incert, que rau en la impossibilitat de determinar el cost final de la tanca esmentada i d’imputar aquesta
despesa, en més o en menys, a qualsevol d’ambdues parts. Per tant, és un element que econòmicament pot
beneficiar o pot resultar més gravós per l’erari municipal, essent impossible en aquest moment de determinar.
Fonaments de dret
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
 Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les Administracions públiques
 Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic
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 Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel que s’aprova el reglament de béns de les entitats locals.
ES PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar a TRANSPORTES Y SERVICIOS MÉRIDA ESTEO S.L., amb NIF núm. B62203567, el
contracte per a l’adquisició d’una nau industrial a Vallirana a títol onerós per concurs, en concret la nau
ubicada al carrer Bages, 3-9, nau 11, al Polígon de Can Prunera, per l’import de 422.823,07 euros, exclòs
l’IVA, import resultant de restar l’import de 26.176,93 euros, (exclòs l’IVA, inclòs taxes i impostos de llicència i
costes judicials, corresponent a la despesa que pertoca al licitador com a propietari de la nau industrial, per tal
de fer front a l’execució de l’obra necessària per complir amb la sentència i auto judicials) a l’import de
449.000 euros, exclòs l’IVA, (corresponent a l’oferta presentada pel licitador), i essent un import total, inclòs
l’IVA, de 511.615,91 euros.
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SEGON.- Sotmetre l’adjudicació a les següents condicions:
 L’adjudicatari haurà d’efectuar al seu càrrec les obres esmentades en informe tècnic que figura a
l’expedient, el qual es va trametre a l’interessat i respecte el qual ha manifestat la seva conformitat, i
que estan valorades en l’import de 31.358,07 euros, inclòs l’IVA, tan aviat s’aprovi definitivament el
Pla Parcial al qual fa esment l’arquitecte municipal en el seu informe.
 Seran de compte i càrrec de l’Ajuntament tots els impostos que legalment gravin la transmissió, així
com les altres despeses que impliqui, en particular els derivats de l'elevació d'aquesta a document
públic notarial, així com la inscripció en el Registre de la Propietat.
 L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, serà de compte i càrrec del
transmitent de l’immoble.
TERCER.- Disposar la despesa de 511.615,91 euros en favor de TRANSPORTES Y SERVICIOS MÉRIDA
ESTEO S.L., amb NIF núm. B62203567, amb càrrec a l’aplicació pressupostària Inversió nova edificis
432/15000/62200-Projecte: 2019/2/NAUIN/1, en la qual hi ha el crèdit suficient i necessari per l’adquisició
d’aquest immoble.
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QUART.- Notificar aquests acords a l’adjudicatari del contracte i als Departaments d’Intervenció i Secretaria.
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CINQUÈ.- Emplaçar a l’adjudicatari a la formalització del contracte en escriptura pública en un termini màxim
de 15 dies hàbils comptadors a partir del dia següent a la notificació dels presents acords, i delegar en
l’alcaldia la signatura d’aquesta escriptura.
Els anteriors acords han estat adoptats per la Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels assistents .
I, perquè consti, signo aquest certificat, per ordre i amb el vistiplau de la senyora alcaldessa, Vallirana, 21 de
desembre de 2020.
Joan Antoni Pérez Vila
El secretari
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Vistiplau
Eva Martínez Morales
L’alcaldessa
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