FRANCESC FERNÁNDEZ FERRAN, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA
CERTIFICO: Que l’Ajuntament d’Esparreguera en Junta de Govern Local, en la sessió Ordinària
número 0016-2021 celebrada en data 29/09/2021, ha adoptat l’acord que diu textualment:
Fets
1.

2.

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha impulsat la tramitació un expedient de contractació
que es composa dels següents documents:
Document

Data

Observacions

Informe insuficiència de mitjans
Informe de necessitats
Ple de prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Informe Jurídic
Anunci de licitació
Informe d’obertura del Sobre A
Informe obertura del Sobre B
Informe obertura del Sobre C
Acta de la Mesa de Contractació de
proposta d’adjudicació de
Requeriment d’oferta més avantatjosa
als licitadors

03/02/2021
29/04/2021
29/04/2021
11/05/2021
13/05/2021
08/06/2021
14/07/2021
20/07/2021
26/07/2021
05/08/2021
17/08/2021

Les característiques del contracte que es pretén adjudicar són les següents:
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Manteniment de la piscina coberta de Can Pascual que comporta:
- Manteniment programat i mà d’obra del manteniment no programat.
- Subministrament dels materials necessaris pel manteniment programat i no programat.
Procediment de contractació: Obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 50700000 (serveis de reparació i
manteniment).
Valor estimat del contracte: 267.636,34 €IVA exclòs.
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 121.652,88 € IVA: 25.547,12 € (21%)
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 147.200,00 €
Durada de l'execució: 2 anys

Durada màxima: 4 anys
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3.

El dia 5 d’agost de 2021 la Mesa de Contractació formula proposta d’adjudicació del
manteniment de la piscina coberta de Can Pascual a Serveis Enginyeria Bruc SL
B64978000, que presenta una oferta econòmica pel manteniment programat i mà
d’obra del manteniment no programat de 108.935’56 IVA inclòs.
Segons els Plecs de clàusules Administratives Particulars es preveu un import màxim
pel subministrament dels materials necessaris pel manteniment programat i no
programat, quantificat en 36.000,00 €, per la vigència inicial del contracte i atès que no
està definida amb exactitud la quantia total de l’import dels materials necessaris pel
manteniment no programat per dependre de la casuística en les instal·lacions i de les
necessitats municipals, l’Ajuntament d’Esparreguera no està obligat a esgotar la
totalitat del pressupost màxim reservat als materials del manteniment no programat,
restant limitada la despesa real a allò que resulti de l’execució del contracte, segons
s’estableix en el Plec de Prescripcions Tècniques.

4.

S'ha procedit a la comprovació en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades que les empreses proposades com a adjudicatàries estan degudament
constituïdes, els signants de les proposicions tenen poder bastant per formular l'oferta
i no estan incurses en cap prohibició per contractar.

Fonaments de Dret
1. Articles 63, 99 a 102, 116, 117, 124, 124 i 131 a 159 i les Disposicions addicionals
segona, tercera i quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
2. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
3. Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
4. L’Alcalde President és l’òrgan originari per a l’adopció d’aquests acords segons es
desprèn de la Disposició addicional segona de la LCSP.
5. Decret de l’Alcaldia núm.71, de 13 de gener de 2020, de delegació de competències a
favor de la Junta de Govern Local

ACORDA

Primer: ADJUDICAR del contracte de manteniment de la piscina coberta de Can Pascual,
tramitat mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb les
condicions que figuren en la respectiva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules
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administratives particulars i de prescripcions tècniques a:
Adjudicatari (NIF)

NIF

Concepte

Serveis Enginyeria Bruc
SL

B625929
77

Manteniment

Serveis Enginyeria Bruc
SL

B625929
77

Subministrame
nt

TOTAL

Preu sense
IVA
90.029,39

IVA
(21%)
18.906,
17

Preu
amb IVA
108.935,
56

29752,06

6.247,9
4

36.000,0
0

119.781,45

25.154,
11

144.935,
56

Segon: DISPOSAR la despesa que per aquest Ajuntament representa la contractació de
referència, d’acord amb el següent:

Tercer: DESCONSIGNAR els imports a continuació indicats corresponents a les diferències
entre les autoritzacions i disposicions de despesa d’aquest expedient:
Exercici

Aplicació pressupostària

Núm. operació A/

Import

2021

422 3421 22799

920210003524

9.644,08 €

2021

422 340 21300

920210003523

3.523,00 €

2022

422 3421 22799

920219000570

1.132,22 €
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Quart : DESIGNAR com a responsable del contracte a la Cap de la unitat operativa
d’equipaments el qual està adscrit a la unitat encarregada de l’execució del contracte.
Cinquè: NOTIFICAR aquest acord als adjudicataris del contracte i a la resta d e persones
que han participat en aquest procediment de contractació, tot indicant al primer que la
formalització del contracte no podrà realitzar-se fins transcorregut un termini de 15 dies hàbils
des de que es notifiqui l’adjudicació als licitadors i candidats, d’acord amb el que estableix
l’article 153.3 de la LCSP.
Sisè: COMUNICAR aquest acord a la Intervenció municipal, al Servei gestor de l’expedient i als
Servei Jurídics.
Setè: PUBLICAR un anunci relatiu a l’adjudicació i formalització del contracte en el Perfil del
Contractant.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
I perquè consti als efectes escaients, lliuro aquesta certificació.

Francesc Fernández Ferran
Secretari
Esparreguera, a data de la signatura electrònica
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