DECRET
1. ANTECEDENTS
Per acord de la Junta de Govern Local de data 3 de març de 2022, es va aprovar l'expedient
de contractació dels serveis de redacció del projecte de construcció del sistema de
sanejament del nucli de la Canonja així com la direcció de les obres i coordinació de
seguretat i salut.
D’acord amb el que preveu la normativa en matèria de contractació, es va considerar que el
procediment més adequat per a l’adjudicació és el procediment obert, de tramitació
ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris de valoració.

1

Invall SA.

Puntuació
tècnica

37,75

Oferta
Econòmica

47.979€

Puntuació
Oferta
Econòmica

45

Puntuació
increment
de visites

5

Puntuació
TOTAL

87,75

D’acord amb aquesta relació classificada, l’empresa o licitador amb millor puntuació total és
la l’empresa Invall SA, pel preu de 47.979€ (IVA exclòs).
Igualment, la mesa de contractació va comprovar d’ofici les dades de l’empresa Invall SA
inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya,
comprovant-se que quina era la documentació necessària per ser l’adjudicatari del contracte.
En el termini atorgat l’empresa INVALL SA va presentar la justificació de la oferta, la qual es
va trametre a informe tècnic per a la seva valoració.
En l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 26 de maig de 2022, es conclou que
l’oferta presentada per l’empresa INVALL SA està suficientment justificada.
D’acord amb la informació obtinguda en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI) i la documentació aportada pel licitador millor classificat,
procedeix l’adjudicació del contracte a l’empresa INVALL SA, pel preu de 47.979€ (IVA
exclòs), per dos anys de durada inicial del contracte.
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En data 11 de maig de 2022, es va reunir la mesa de contractació, donant-se compte de
l'informe de valoració de la documentació subjecta a judici de valor, i es va procedir a
l'obertura del sobre C, que conté els criteris de valoració automàtica. Es va detectar que
l’oferta presentada per l’única empresa participant, INVALL SA, contenia valors que podien
ser considerats com anormalment baixos o desproporcionats, conforme a les regles de
càlcul establertes en l’article 85 RGLCAP, i que calia realitzar el tràmit previst a l’article 149
LCSP. Així mateix, la mesa de contractació ja va acordar en el mateix acte que en cas que
es presentés en termini la documentació justificativa del preu en termini i l’informe tècnic fos
favorable, que s’elevés sense més tràmit la relació classificada i per ordre decreixent, de les
proposicions presentades valorades:
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En data 21 d’abril de 2022, la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del sobre A de
les ofertes presentades, resultant correctament presentada la documentació administrativa
per part de la única empresa participant, i seguidament en el mateix acte, a l’obertura del
sobre B, que contenia la documentació a valorar mitjançant un judici de valor, acordant-se
enviar la documentació a informe tècnic.

2. FONAMENTS DE DRET
Considerant el que disposen els articles 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, sobre l’adjudicació dels contractes.
Atès que d’acord amb l’art. 151 LCSP l’adjudicació del contracte serà motivada i es notificarà
als licitadors, havent de ser publicada en el perfil del contractant en el termini de 15 dies
hàbils.
Atès que l’article 153 de la LCSP, disposa que la formalització del contracte s’efectuarà, en
el supòsit en que el contracte no sigui susceptible de recurs especial en matèria de
contractació, no més tard dels 15 dies hàbils següents a aquell que es realitzi la notificació
de l'adjudicació als licitadors i candidats en la forma prevista en l'article 151.4.

Vist que s’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de l’expedient
de contractació, respecte a la concurrència i publicitat.
Vist allò que disposa l’art. 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, sobre l’avocació de competències per circumstàncies d’índole tècnica, econòmica,
social, jurídica o territorial.
Atès que es considera necessari no demorar la resolució del present expedient fins la
propera sessió ordinària de la Junta de Govern Local, òrgan que ostenta per delegació
d’aquesta Alcaldia la competència en expedients de contractació, donat que en no haver
prosperat altres solucions conveniades en el seu moment amb l’Agència Catalana de
l’Aigua, s’ha allargat en el temps la solució definitiva per al sanejament en Alta del municipi
de la Canonja, que es pretén concloure amb la present contractació.
En conseqüència, aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions que li són concedides per la
legislació vigent, té per bé d’adoptar la següent RESOLUCIÓ:
Primer.- Avocar puntualment per al present cas concret, les competències delegades en la
Junta de Govern Local per Decret d’Alcaldia de data 20 de juny de 2019, relatives als
expedients de contractació.
Segon.- Acceptar la justificació de la valoració presentada per l’empresa INVALL SA, en la
licitació dels serveis de redacció del projecte de construcció del sistema de sanejament del
nucli de la Canonja així com la direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut,
d’acord amb l’informe tècnc emès per l’arquitecte municipal el dia 26 de maig de 2022, que
s’haurà de publicar en el perfil del contractant.
Tercer.- Aprovar la relació classificada i valorada, per ordre decreixent, de les ofertes
presentades, i que no han estat declarades desproporcionades o anormals, de l'expedient
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Vist que no podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització,
excepte en aquells contractes en què s’ha seguit la tramitació d’urgència o emergència.
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Atès que el contracte constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No
obstant això, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, en
aquest cas, són a càrrec seu les corresponents despeses.

Número: 2022-0713 Data: 17/06/2022

Vist el que disposa l'article 154 LCSP pel que fa a la publicitat de la formalització dels
contractes, així com l’article 346 LCSP, sobre la inscripció dels contactes adjudicats en el
registre de Contractes del sector Públic.

de contractació dels serveis de redacció del projecte de construcció del sistema de
sanejament del nucli de la Canonja així com la direcció de les obres i coordinació de
seguretat i salut, segons la qual, l’oferta que han obtingut la millor puntuació, amb subjecció
al plec de clàusules administratives aprovat al seu dia, és la presentada per l’empresa
INVALL SA, pel preu de 47.979€ (IVA exclòs).
Relació classificada de proposicions:
Núm.
Empresa
Ordre

1

Invall SA.

Puntuació
tècnica

37,75

Oferta
Econòmica

47.979€

Puntuació
Oferta
Econòmica

45

Puntuació
increment
de visites

Puntuació
TOTAL

5

87,75

-

Valoració dels criteris subjectes a judici de valor, conforme a l’informe de
valoració emès per l’arquitecte municipal en data 6 de maig de 2022.
Puntuació obtinguda segons els criteris de valoració automàtica.
Justificació dels valors anormalment baixos o desproporcionats, conforme
l’informe de l’enginyera industrial municipal de data 26 de maig de 2022.

Sisè.- Conforme l’establert a l’art. 62 de la LCSP, les facultats del responsable del contracte
seran exercides per l’arquitecte municipal.
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Cinquè.- Són característiques i avantatges determinants de què hagi estat seleccionada
l’oferta presentada pel citat adjudicatari amb preferència a les presentades pels restants
licitadors admesos, les següents:
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Quart.- Adjudicar el contracte de serveis de redacció del projecte de construcció del sistema
de sanejament del nucli de la Canonja així com la direcció de les obres i coordinació de
seguretat i salut, en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els
plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, a l’empresa INVALL SA, pel
preu de 47.979€, més un 21% d’IVA, que puja a 10.075,59€.

Vuitè.- Indicar a l’adjudicatari que s’haurà de formalitzar el contracte en el termini de quinze
dies hàbils des de que es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats.
Novè.- Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Desè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte, conforme l’establert a l’article 346 LCSP.
L'Alcalde,
La Canonja, document signat electrònicament a la data del marge.
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Setè.- Notificar l'adjudicació als licitadors, amb indicació dels recursos procedents.

