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DECRET NÚM. 470/2020
Decret núm. 470/20, de 10 de novembre, pel qual es resol l’adjudicació de l’actuació d’obres “Renovació i millora de
l’espai públic del nucli antic, 1a fase” -atenent el procediment licitatori públic desenvolupat.
Fets:
–

Mitjançant Decret d’Alcaldia 367/2020, de 22 de setembre, es va resoldre aprovar inicialment el Projecte
executiu de l’actuació d’obres “Renovació i millora de l’espai públic del nucli antic, 1a fase” així com,
simultàniament, els Plecs i la incoació d’expedient de licitació de l’esmentat projecte, mitjançant procediment
obert, tramitació urgent, amb determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa mitjançant varis
criteris directament vinculats a l’objecte del contracte.

–

En data 22.10.2020, el Projecte executiu enunciat de “Renovació i millora de l’espai públic del nucli antic, 1a
fase” va esdevenir definitivament aprovat en no haver-se presentat al·legacions i/o objeccions en la seva
contra -DOGC núm. 8258 de data 29.10.20 / BOPB de 28.10.20.

–

En data 29.09.2020, es va publicar al Perfil del Contractant corporatiu -plataforma de contractació pública
integrada a l’Eacat Gencat -l’anunci de la licitació del contracte d’obres per a l’execució del Projecte executiu
“Renovació i millora de l’espai públic del nucli antic, 1a fase”.

–

Presentades proposicions de participació per part de diferents empreses constructores capacitades per al
desenvolupament del projecte, la Mesa de Contractació formada en sessions de dates 21.10.20-28.10.2002.11.20 va formar criteri d’adjudicació en favor de l’empresa millor puntuada, segons el resum operatiu
següent:

Licitadors
BIGAS GRUP, SLU
ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, SL
CONSTRUCCIONS F.MUNNÉ, SA
GESTIÓN INGE. CONST. C. DORADA, SA

Sobre A
25,50 punts
21,00 punts
17,50 punts
23,00 punts

Sobre B
40,57 punts
65,00 punts
40,49 punts
39,71 punts

Total
66,07 punts
86,00 punts
57,99 punts
62,71 punts

Atenent les dades exposades, la Mesa de Contractació formada va designar l’empresa ASFALTS I EQUIPS DE
VIALITAT, SL com a titular integrant de la proposta d’adjudicació del projecte executiu d’obres licitat -per import
econòmic ofert de 446.423,52 € IVA inclòs.
En constar-se així mateix a l’expedient format informe de secretaria-intervenció de data 10 novembre 2020 que
s’integra amb caràcter favorable- operant proposta de novació de finançament PUOSC 2020-2024 per avançament
de subvenció -anualitat 2022.
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Fonaments de dret:
–

Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

–

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 i Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei
11/99, de 21 d’abril, atribueix a l’Alcalde les competències en la matèria plantejada.

–

Decret 169/2019, de 23 de juliol -pel qual s’aproven les Bases reguladores i d’Execució del PUOSC 20202024.

–

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 (articles vigents).

–

Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques (articles vigents).

–

Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

–

Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.

–

Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

–

La legislació bàsica que li sigui d’aplicació segons el Reial Decret 2528/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i règim jurídic dels ens locals.

–

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

–

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut
en les obres de construcció, publicat en el BOE núm. 256, de 25 d’octubre de 1997 pel Ministeri de la
Presidència.

–

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

–

Decret 204/1999, de 27 de juliol, pel qual es dona nova redacció al Capítol 6 del Decret 135/1995, de 24 de
març, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi
d’accessibilitat.

–

Ordre 3497/2009, de 23 de desembre, del Ministeri d’Economia i Hisenda, per la que es fan públics el límits
dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació administrativa a partir de l’1 de gener de 2010.

–

Supletòriament a la legislació de contractes, és d'aplicació la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació
de l'edificació, en els termes del que preveu l'article 1.3 d'aquesta Llei.

Atenent els antecedents i fonaments de dret succintament relacionats.
ES RESOL:
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Primer.- Declarar vàlid el concurs públic convocat per decret d’Alcaldia núm. 367/2020 de data 22.10.2020 -relatiu a
la contractació de l’actuació d’obra municipal “Renovació i millora de l’espai públic del nucli antic, 1a fase”
-mitjançant procediment obert, tramitació urgent, amb determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
mitjançant varis criteris directament vinculats a l’objecte del contracte.
Segon.- Verificar la proposició-plica presentada per part de l’empresa ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, S.L. amb
NIF núm. B67195453 d’acord amb els plecs de clàusules reguladors operatius i proposició d’oferta presentada -com
a la millor puntuada en el si del procés licitatori públic verificat -tot adjudicant al seu favor el contracte administratiu
d’obres “Renovació i millora de l’espai públic del nucli antic, 1a fase” -pel preu de 368.945,05 € més 77.478,46 € per
quota d’IVA vigent.
Tercer.- Verificar per part de la societat adjudicatària la presentació efectuada de la documentació que s’exigeix a la
clàusula 21a del plec de clàusules administratives que regeixen el contracte objecte del procediment incurs.
Quart.- Declarar que la formalització del contracte d’obres objecte del present procediment procedirà en els termes
previnguts als plecs reguladors verificats -amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 02.1532.61900 del
pressupost municipal vigent; operarà novació d’avançament amb fons propis de l’Ajuntament del finançament
provinent del PUOSC 2020-2024, anualitat 2022, per import de 250.000,00 €, en tant que així ho habiliten les bases
reguladores i d’execució del programa inversor mateix -Decret 169/2019 de 23 de juliol: la resta de finançament
integrat no es modifica.
Cinquè.- Determinar com a procedent la publicació d’anunci de referència d’adjudicació al Perfil del Contractant
-Web-Taulell d’anuncis de l’Ajuntament així com de nota de ressenya al BOPB / DOGC.
Sisè.- Notificar els presents acords a l’empresa adjudicatària, a les altres empreses participants al procediment
contractual incurs, així com a l’àrea de gestió operativa corporativa de referència.
Setè.- Fer avinent la procedència de la ratificació expressa del present decret d’Alcaldia en seu del Plenari
corporatiu -en la primera sessió ordinària que celebri aquest màxim òrgan.
Vuitè.- Enunciar que contra la present resolució definitiva en via administrativa procedirà, si s’escau, la interposició
davant dels Tribunals competents de Barcelona de recurs jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos
mesos, previ recurs de reposició -amb caràcter potestatiu- davant l’Alcaldia en termini d’un mes. Tanmateix, es podrà
interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent en dret.
Sant Pere de Riudebitlles, 10 de novembre de 2020
L’alcalde,

El secretari-interventor,

Joan Llort i Vives

Robert Moral Álvarez
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