DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE DIVERSES OBRES AL
MUNICIPI DE VALLIRANA – LOTS 3 i 4
Expedient núm. 1384.0002.2019
D'una part, la senyora EVA MARTÍNEZ MORALES, Alcaldessa de l'Ajuntament de Vallirana, les
circumstàncies personals de la qual s’ometen per raó del càrrec, com a òrgan originari de contractació,
competència que té delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 547/2019, de 20 de
juny, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 de juliol de 2019 (“adjudicador”).
D'una altra part, el Sr. EMILI GIRALT VIA, amb domicili a l'efecte de notificacions a Barcelona, Passeig
de la Zona Franca, núm. 48, amb NIF núm 77.306.559-V, en representació de l'Entitat SOREA, Sociedad
Regional de Abastecimiento de Agua,S.A.U, amb NIF núm. A08146367, i correu electrònic a efectes de
notificacions notificacions.sscc@sorea.cat (“adjudicatari”).
La finalitat d’aquest document és formalitzar el contracte per a l’execució de diverses obres al municipi de
Vallirana – lots 3 i 4. La forma d'adjudicació de contracte ha estat mitjançant el procediment obert
simplificat, en el qual tot empresari interessat ha pogut presentar una proposició, quedant exclosa tota
negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
L'adjudicació del contracte s’ha realitzat utilitzant diversos criteris d'adjudicació sobre la base de la millor
relació qualitat-preu, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2020, segons
es desprèn dels següents
ANTECEDENTS
PRIMER. La Junta de Govern Local celebrada el 20 de novembre de 2019 va aprovar l’expedient i els
Plecs de clàusules administratives particulars i els projectes per a la contractació per a l’execució de
diverses obres al municipi de Vallirana, per als lots 3 i 4, mitjançant procediment obert simplificat,
utilitzant diversos criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
El termini d’execució de cada lot del contracte serà el que s’indica a continuació o el proposat per
l’adjudicatari si fos millorat.
Lot 3. Nou dipòsit de 650m3 a Can Julià
Lot 4. Pou d’abastament potable a la zona de la Barquera

5 mesos
3 mesos

El termini es comptarà des del dia hàbil següent al de la firma de les respectives actes de comprovació del
replanteig.
No es preveu cap pròrroga del termini d’execució de cap lot del contracte.
El pressupost base de licitació aprovat, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet
l’Ajuntament és el següent:
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Lot 3. Nou dipòsit de 650m3 a Can Julià
Concepte

Quantia PEM

Treballs previs i demolició
Moviment de terres
Obra civil
Equips i instal·lacions
Connexió amb la xarxa existent
Urbanització
Partides alçades
Subtotal
Impost sobre el Valor afegit 21%
Total pressupost per contracte

Quantia PEC

16.376,49 €
15.229,98 €
90.684,55 €
33.914,54 €
3.539,20 €
10.920,49 €
11.234,75 €
181.900,00 €

19.488,02 €
18.123,68 €
107.914,61 €
40.358,30 €
4.211,65 €
12.995,38 €
13.369,35 €
216.461,00 €
45.456,81 €
261.917,81 €

Amb càrrec a la següent aplicació pressupostària: 432 16100 60905 – Inversió Dipòsit Can Julià, projecte
2019 / 2 / IFISO / 7.

Lot 4. Pou d’abastament potable a la zona de la Barquera
Concepte
Perforació i revestiment
Aforament i diversos
Equipament i arqueta del pou
Conduccions a xarxa en alta
Caseta de cloració i control
Urbanització i tancament
Escomesa elèctrica
Diversos
Subtotal
Impost sobre el Valor afegit 21%
Total pressupost per contracte

Quantia PEM
51.440,00 €
9.740,00 €
35.260,72 €
12.830,76 €
27.220,97 €
1.114,47 €
3.948,33 €
2.500,00 €
144.055,25 €

Quantia PEC
61.213,60 €
11.590,60 €
41.960,26 €
15.268,60 €
32.392,95 €
1.326,22 €
4.698,51 €
2.975,00 €
171.425,75 €
35.999,41 €
207.425,16 €

Amb càrrec a la següent aplicació pressupostària: 432 / 16100 / 60903 – Inversió Pou Barquera, projecte
2019 / 2 / IFISO / 5
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SEGON. Publicat l’anunci de licitació al perfil del contractant i transcorregut el termini de 20 dies, es van
presentar les següents proposicions:
LOT 3
Licitador
1
2
3

1.

SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,S.A.U
(A08146367)
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DEL AGUA S.L (B59435511)
HPSA CONTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A
(A08305872)

LOT 4
Licitador
1
2
3
4

EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, S.L. (B65535833)
SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,S.A.U
(A08146367)
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DEL AGUA S.L (B59435511)
HPSA CONTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A
(A08305872)

Que van quedar incorporades de l’expedient.
TERCER. La Mesa reunida en data 13 de desembre de 2019 va acordar la següent classificació
decreixent:
LOT 3

SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A.U.
HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DEL AGUA, S.L.

B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
TOTAL
Proposta econòmica Reduccio del Ampliació terminis Assumpció 10% Puntuació oferta Puntuacio Puntuació Puntuació
CRITERIS
termini de
de garantia
excessos
econòmica reduccio del ampliació assumpció AUTOMÀTICS
lliurament
d'amidaments
termini de terminis de 10% excessos
lliurament
garantia d'amidaments
(€)
(Núm. de
setmanes)
(Núm. d'anys)
(SI/NO)
175.287,14 €
5
2
SI
60,00
10
10
20
100,00
194.950,54 €
5
5
NO
31,35
10
10
0
51,35
216.222,89 €
5
5
NO
0,35
10
10
0
20,35

ORDRE
PUNTUACIO

1
2
3

RECALCUL
PUNTUACIO
CRITERIS
AUTOMÀTICS
SENSE
EMPRESES
EXCLOSES
100,00
51,35
20,35

LOT 4
B1
B2
B3
B4
Proposta econòmica Reduccio del termini de Ampliació terminis Assumpció 10%
l iurament
de garantia excessos d'amidaments

B1
Puntuació oferta
econòmica

B2
Reduccio del
termini de
l iurament

B3
Ampliació
terminis de
garantia

60,00
30,68
20,65
0,44

10
10
10
10

0
10
10
10

B4
TOTAL CRITERIS
Assumpció 10% AUTOMÀTICS
excessos
d'amidaments

ORDRE
PUNTUACIO

RECALCUL
PUNTUACIO CRITERIS
AUTOMÀTICS SENSE
EMPRESES EXCLOSES

1
2
3
4

70,00
50,68
40,65
20,44

(Núm. de setmanes)
SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A.U.
HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.
EXCAVACIONES ROCALLAS CATALUNYA, S.L.
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DEL AGUA, S.L.

(€)
145.924,23 €
158.387,75 €
162.648,76 €
171.237,18 €

4
2
2
2

(Núm. d'anys)
0
2
2
2

(SI/NO)
NO
NO
NO
NO

0
0
0
0

70,00
50,68
40,65
20,44
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A la Junta de Govern Local de data 24 de desembre de 2019, es va aprovar la classificació i es va
requerir al licitador que havia presentat la millor oferta, SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de
Agua, S.A.U, amb NIF núm. A08146367, pels lots 3 i 4, perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presentés la documentació
justificativa del compliment dels requisits previs a què fa referència l'article 140.1 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, així
com de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del
contracte conforme a l'article 76.2, i d'haver constituït la garantia definitives per imports de 8.764,36 euros
pel lot 3 i de 7.296,21 euros pel lot 4.
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, S.A.U, va presentar en temps i forma la
documentació requerida.
QUART. A la vista de la documentació presentada pel licitador requerit, la Junta de Govern Local
celebrada el dia 28 de maig de 2020 va adjudicar a SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de
Agua, S.A.U, amb NIF. A08146367, el contracte per a l’execució de diverses obres al municipi de Vallirana
– lots 3 i 4, per un import d’adjudicació de 175.287,14 euros més 36.810,30 euros corresponents a
l’Impost sobre el Valor Afegit, en relació al lot 3 i per un import d’adjudicació de 145.924,23 euros
més 30.644,09 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit, en relació al lot 4, i convenint
ambdues parts, que es reconeixen competència i capacitat per contractar, en qualitat d'adjudicador i
adjudicatari, el present contracte d’obres, el formalitzen en aquest document administratiu, conforme a les
següents:
CLÀUSULES
PRIMERA. SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, S.A.U, amb NIF. A08146367 es
compromet a la realització del contracte per a l’execució de diverses obres al municipi de Vallirana, Lot 3.
Nou dipòsit de 650m3 a Can Julià i Lot 4. Pou d’abastament potable a la zona de la Barquera, d’acord
amb l’oferta presentada, el plec de clàusules administratives particulars i el projecte, que accepta
incondicionalment i sense reserves mitjançant la seva signatura en aquest acte.
SEGONA. El preu del contracte és per un import d’adjudicació de 175.287,14 euros més 36.810,30
euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit, en relació al lot 3 i d’un import d’adjudicació
de 145.924,23 euros més 30.644,09 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit, en relació
al lot 4.
L’import del contracte anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries:
LOT 3: 432 16100 60905 – Inversió Dipòsit Can Julià, projecte 2019 / 2 / IFISO / 7.
LOT 4: 432 / 16100 / 60903 – Inversió Pou Barquera, projecte 2019 / 2 / IFISO / 5
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TERCERA. El termini d’execució del contracte; termini d’ampliació de garantia; l’assumpció d’excessos,
amidaments i preus contradictoris del Lot 3 seran conforme a l’oferta presentada que es resumeix en:

El termini d’execució del contracte; termini d’ampliació de garantia; l’assumpció d’excessos, amidaments
i preus contradictoris del Lot 4 seran conforme a l’oferta presentada que es resumeix en:

QUARTA. Per tot allò no previst en aquest document contractual, serà aplicable 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, el 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, i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; supletòriament s'aplicaran les restants
normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies que
sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb el que es disposa en l'article 27.1.a) de
la Llei 9/2018, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Les signatures electròniques serveixen com a acreditació del lloc i data de l’esmentada formalització.
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