ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS
MUNICIPALS DE SANT JUST DESVERN PER A LA PREVENCIÓ I EL
CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI, MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT. EXP.: SEC 2020 55.
Per decret de la President de l’Àrea de Serveis a la Persona data 2 de febrer de 2022 es
va iniciar l’expedient per a la contractació del servei de neteja i desinfecció de les
instal·lacions i equipaments municipals de Sant Just Desvern per a la prevenció i el
control de la legionel·losi per procediment obert simplifica abreujat, amb un pressupost
base de licitació de 20.330,56 euros més 4.269,44 euros d’IVA i un termini de durada
de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga per 2 anys més, de conformitat amb els plecs de
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars aprovats per decret de la
mateixa data.
A la licitació pública convocada, que es va anunciar al perfil del contractant,
www.santjust.net, es van presentar pels licitadors les proposicions següents:
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ADIQUIMICA S.A (A08790933)
JM SOLUCIONES APLICADAS AL AGUA SLU (B12858742)
EMINFOR S.L. (B59035675)
SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL (SELECAM)
(B65104812)

En data 3 de febrer de 2022, finalitzat el termini de presentació de proposicions es
procedeix a la descàrrega, a través de la plataforma de contractació, de les ofertes
presentades telemàticament juntament amb el justificant d’obertura de cadascuna
d’elles, procedint acte seguit a la seva remissió a la persona tècnica responsable del
contracte per a la seva valoració, d’acord amb el que disposa l’article 159.6 de la LCSP.
En data 17 de febrer de 2021, la tècnica de gestió àrea de serveis a la persona del
contracte emet informe valoratiu de les ofertes, que es transcriu en la part que interessa,
de la forma següent:
“INFORME TÈCNIC PER L’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS MUNICIPALS,
CENTRES ESCOLARS I AQUELLS ELS QUALS LA COMPETÈNCIA DEL SEU
MANTENIMENT CORRESPON A L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN PER A LA
PREVENCIÓ I EL CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI. EXP.: SEC 2020 55.
(...)
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DECRET

JM Soluciones aplicades al aigua SLU retira la seva oferta perquè s’ha equivocat en la
proposició econòmica i oferta un preu d’impossible compliment, d’acord amb la instància
presentada en data 2 de març de 2022 i registre d’entrada 3410 (EACAT E/002217-2022).
A continuació es procedeix a valorar els criteris d’adjudicació del contracte, avaluables
automàticament, amb les dues empreses restants:
Punts
Preu sortida
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EMINFOR, SL

15,00

25,00

20,00

20,00

80,00

19313,50

5,00%

13,92

93,92

SERVICIOS LEGIONELLA
CALIDAD
AMBIENTAL SL

15,00

25,00

20,00

20,00

80,00

16000,00

21,30%

20,00

100,00

D’acord amb la valoració realitzada, l’empresa Servicios Legionella calidad ambiental, SL ha
presentat una oferta que representa una baixa del 21,30% sobre el pressupost de licitació. Per
aquest motiu, és necessari aplicar el que estableix la clàusula 1.19 del plec de clàusules
administratives particulars que regeix la contractació, en concordança amb l’article 85 del
Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions publiques: “Se considerarán, en principio,
desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos: (...)
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a
la otra oferta”.
Aplicant aquest article a les ofertes presentades, la reducció en l’oferta de Servicios Legionella
calidad ambiental, SL és:
Reducció en % oferta: 17,1563932
Import reducció oferta més alta: 3.313,50
Diferència ofertes: 3.313,50
Per tant, l’oferta presentada no és temerària ni anormalment desproporcionada.
CONCLUSIONS
Un cop feta la valoració dels criteris d’adjudicació del contracte, la totalitat de les puntuacions
que ha obtingut cada empresa ha estat:
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Adiquímica S.A. queda exclosa del procediment de licitació perquè l’oferta, que és de 38.610
euros més 8.108,10 euros d’IVA per a la durada de dos anys de contracte, excedeix del
pressupost de la licitació.

EMINFOR SL: 93,92 punts
SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL (SELECAM): 100
punts.

Per tant, proposo l’adjudicació de la contractació del servei de neteja i desinfecció de les
instal·lacions, equipaments municipals, centres escolars i aquells els quals la competència del
seu manteniment correspon a l’Ajuntament de Sant Just Desvern per a la prevenció i el control
de la legionel·losi a SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL
(SELECAM).”

A la vista de la valoració obtinguda, la proposta millor valorada és la de SERVICIOS
LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL (SELECAM) amb un total de 100 punts,
per un preu de 16.000,00 € més 3.360,00 € en concepte del 21% d’IVA, per als dos anys
de durada del contracte i amb la incorporació de les següents millores en l’execució del
contracte, d’acord amb la clàusula 1.13 PCAP:
-
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Consultat el RELI en data 24 de març de 2022 consta acreditat per part de l’empresa el
compliment de la solvència econòmica i financera i tècnica i professional en relació al
volum anual de negocis i els treballs efectuats per a altres empreses i/o administracions
públiques. Així mateix l’empresa es troba al corrent de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social.
Per escrit de data 24 de març de 2022 es requereix a l’empresa SERVICIOS
LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL (SELECAM) perquè aporti la
documentació relacionada a la clàusula 1.21 del PCAP d’acord amb el que disposa
l’article 150.2 de la LCSP, i que no consti en el Registre Electrònic d’Empreses
licitadores (RELI), així com el dipòsit de la garantia definitiva per import de 800,00
euros (carta de pagament núm. 2022 1 22 0) per respondre de les obligacions dimanats
del contracte, tràmit SEC 2020 55 21. Consultat el REELI es comprova que:
-
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Oferta d’un temps de resposta en un interval d’1 a 4 hores davant un positiu en
legionel·la brot o incidència de rics.
Oferta de neteja i desinfecció anual d’11 a 20 fonts públiques del municipi
(inclosa la purga, el control del clor lliure i la neteja del punt terminal).
Oferta de formació per a 3 persones responsables de les instal·lacions o
equipaments municipals d’alt risc, el manteniment de les quals és competència
de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, en concret, el curs homologat
“Manteniment higienicosanitari de les instal·lacions de risc davant la
legionel·la”
Oferta de formació per a 3 persones responsables de les instal·lacions o equipaments
municipals d’alt risc, el manteniment de les quals és competència de l’Ajuntament
de Sant Just Desvern, en concret el curs homologat de renovació.

En relació a la solvència tècnica i professional, no consta acreditat el Certificat
UNE- EN ISO 9001:2015.
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En relació a l’obligació de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil
per un import suficient que cobreixi la seva responsabilitat per actes i omissions
que causin danys a tercers i a la pròpia Administració contractant en la prestació
de l’objecte del contracte, estant obligat a mantenir-la durant tota la durada del
contracte, l’assegurança consta caducada des del 06/06/2021.

En data 25 de març de 2022 i registre d’entrada 4995 (EACAT E/003212-2022),
l’empresa Servicios Legionella Calidad Ambiental S.L. (SELECAM) presenta la
documentació requerida relativa al compliment de la solvència tècnica i professional i a
la vigència de l’assegurança de responsabilitat civil i diposita la garantia definitiva per
import de 800 euros, acreditada mitjançant transferència bancària tramesa a Tresoreria
mitjançant el tràmit SEC 2020 55 22 (carta de pagament núm. 2022 1 22 0).
En data 1 d’abril de 2022 la Tresoreria municipal emet informe acreditatiu de la
inexistència de deutes tributaris amb la Corporació per part de l’empresa SERVICIOS
LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL (SELECAM), tràmit TRE 2022 29 47.
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.
Atesos els articles 153 i 154 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, pel que fa a la publicitat i formalització dels contractes.
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Atesos els articles 157 i 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, pel que fa a l’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat
abreujat.
De conformitat amb el que estableix la DA 2a. de la LCSP, la competència correspon a
l’alcalde però per decret d’Alcaldia núm. 527 de data 9 de febrer de 2021 (publicat al
BOP de 17 de febrer de 2021) es delega la competència en el president de l’àrea de
serveis a la persona. En conseqüència,
RESOLC:
Primer. Adjudicar a l’empresa SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD
AMBIENTAL SL (SELECAM) (B65104812), la contractació del servei de neteja i
desinfecció de les instal·lacions i equipaments municipals de Sant Just Desvern per a la
prevenció i el control de la legionel·losi, per un preu de 16.000,00 euros més 3.360,00
euros en concepte del 21 % d’IVA (total: 19.360,00 euros, IVA inclòs) per als dos
anys de contracte, amb estricta subjecció als plecs de clàusules administratives i
tècniques particulars aprovats per decret del president de l’àrea de serveis a la persona
de 2 de febrer de 2022, amb realització de les millores ofertades d’obligatori
compliment, durant la vigència del contracte i que són les que s’indiquen a continuació:
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-

-

-

Oferta d’un temps de resposta en un interval d’1 a 4 hores davant un positiu en
legionel·la brot o incidència de rics.
Oferta de neteja i desinfecció anual d’11 a 20 fonts públiques del municipi
(inclosa la purga, el control del clor lliure i la neteja del punt terminal).
Oferta de formació per a 3 persones responsables de les instal·lacions o
equipaments municipals d’alt risc, el manteniment de les quals és competència
de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, en concret, el curs homologat
“Manteniment higienicosanitari de les instal·lacions de risc davant la
legionel·la”
Oferta de formació per a 3 persones responsables de les instal·lacions o equipaments
municipals d’alt risc, el manteniment de les quals és competència de l’Ajuntament
de Sant Just Desvern, en concret el curs homologat de renovació.

Segon. Indicar que la durada del contracte d’acord amb la clàusula 1.9 del PCAP es de
DOS (2) ANYS a comptar des de la formalització del contracte. El contracte podrà ser
prorrogat per DOS (2) anys més i de forma expressa, sense que la durada de la seva
vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de QUATRE (4) anys.
Tercer. Indicar a l’adjudicatària que l’assegurança de responsabilitat civil, per import
suficient que cobreixi la seva responsabilitat per actes i omissions que causin danys a
tercers i a la pròpia Administració contractant en la prestació de l’objecte del contracte,
estant obligat a mantenir-la durant tota la durada del contracte i mantenir les cobertures
que s’indiquen al PCAP.
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Quart. Disposar la despesa de 36.518,33,00 euros, IVA inclòs (2 anys de durada
ordinària + 2 anys d’eventuals pròrrogues), de la forma següent:
-
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6.453,33 euros amb càrrec a l’Autorització A 220220001590 del pressupost de
de la Corporació de l’any 2022 (maig a desembre)
9.680,00 euros amb càrrec a l’Autorització A 220229000009 del pressupost de
de la Corporació de l’any 2023
9.680,00 euros amb càrrec a l’Autorització A 220229000009 del pressupost de
de la Corporació de l’any 2024
9.680,00 euros amb càrrec a l’Autorització A 220229000009 del pressupost de
de la Corporació de l’any 2025
1.025,00 euros amb càrrec a l’Autorització A 220229000009 del pressupost de
de la Corporació de l’any 2026

Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa de 2.201,67 euros amb càrrec a la partida SP
31101 22799 o la que correspongui del pressupost de la Corporació de l’any 2026.
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Sisè. Alliberar els imports que s’indiquen de la forma següent:
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Setè. 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.
Vuitè. Publicar l’anunci d’adjudicació en el perfil de contractant en el termini de quinze
dies.
Novè. Publicar l’anunci de formalització del contracte en el perfil del contractant en un
termini no superior a quinze dies des del perfeccionament del contracte i amb el
contingut de l’annex III de la LCSP.
Desè. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades del contracte,
incloent la identitat de l’adjudicatària, l’import de l’adjudicació, juntament amb el
desglós corresponent a l’IVA.
Onzè. Remetre a la 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.
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Dotzè. Comunicar aquesta resolució a l’Àrea d’Economia i Sostenibilitat, als efectes
oportuns.
Tretzè. Informar a l’empresa adjudicatària que, en tractar-se d’un procediment obert
simplificat abreujat, la formalització del contracte s’efectuarà mitjançat la signatura
de l’acceptació de la resolució d’adjudicació.
Catorzè. Notificar la present resolució a l’adjudicatària i a la resta de participants a la
licitació pública, indicant-los que contra aquesta resolució que posa fi a la via
administrativa, pot interposar els recursos següents: a) Recurs potestatiu de reposició
davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció d’aquesta notificació, en els termes establerts a l’article 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Transcorregut un mes des de la seva presentació sense que s'hagi rebut
notificació de la resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat per
silenci, i us facultarà per interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del
contenciós administratiu de la província de Barcelona.
b) Recurs contenciós administratiu, directament, sense previ recurs potestatiu de
reposició, aquest recurs s’ha d’interposar en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent a la recepció d'aquesta notificació davant els jutjats del contenciós
administratiu de la província de Barcelona.
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 4.821,67 euros de l’Autorització A 220220001590 i carregar-los a la partida
SP 31101 22799 del pressupost de la Corporació de l’any 2022
- De l’Autorització de futurs A 20229000009, els imports de 2.620,00 euros
(any 2023), 2.620,00 euros (any 2024) i 2.620,00 euros (any 2025)

Just Fosalva Sanjuan
PRESIDENT DE L’ÀREA DE
SERVEIS A LA PERSONA

Secretaria General
Als efectes art. 3.2 del RD 128/2018

Sant Just Desvern, en la data de la seva signatura electrònica.
Referència: SEC 2020 55 23
Intervenció: CONFORME
DISPOSICIÓ DE DESPESES PER ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
1.- L’òrgan que aprova és el competent per la matèria, d’acord amb la DA 2a. LCSP.
2.- Existeix informe tècnic o proposta de la mesa de contractació d’acord amb la proposta que se sotmet a fiscalització al tràmit SEC
2020 55 18.
3.- Existeix AUTORITZACIÓ DE DESPESA expedida per la licitació amb crèdit suficient per a aquesta adjudicació al tràmit INT
2022 6 3.
4.- La Intervenció ha pres raó al tràmit INT 2022 11 31, per a practicar els documents comptables escaients.
5.- Cal comunicar la resolució adoptada a Intervenció als efectes corresponents.
INTERVENTOR GENERAL ACCIDENTAL
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Sant Just Desvern, el dia de la signatura electrònica de la Intervenció
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No obstant això, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu adient.

