MARGARITA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, secretària general de l’Ajuntament
de Sant Just Desvern,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 14 de juny de 2021, va adoptar,
entre d’altres, el següent acord:
“10.4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I INICI
DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER LA
CONSTRUCIÓ DE LA NOVA DEIXALLERIA MUNICIPAL (FASE 1 Y 2) DE
SANT JUST DESVERN MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT. EXP. AUM 2020 86
D’acord amb la Memòria justificativa elaborada per a la contractació de les obres per a
la construcció de la nova deixalleria municipal (Fase 1 i 2), de Sant Just Desvern, per un
pressupost de licitació de 1.053.162,85 euros, més 221.164,20 euros en concepte d’IVA
(21%), que fa un total IVA inclòs de 1.274.327,05 euros, i un valor estimat de
1.053.162,85 euros IVA exclòs, amb una durada de 6 mesos a comptar des de la
formalització de l’acta de replanteig, tràmit AUM 2020 86 2.
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Atès en relació als projectes d’obres que:
-

El projecte de la fase 1 es va presentar el 19 de desembre de 2018 amb registre
20329/2018, redactat pels serveis tècnics de la Direcció de Serveis a l’Espai
Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, informat favorablement per la cap
de medi ambient en data 27 de juny de 2019 ( tràmit AUM 2019 35 11) i aprovat
definitivament per acord de Junta de Govern Local de 23 de març de 2021
(BOPB de data 29/03/2021),

-

El projecte de la Fase 2, redactat pel senyor Roger Méndez Badias, arquitecte de
la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
registrat el passat 18 de novembre de 2019 RE 19993 i núm. EACAT E/0062032019, informat favorablement pel tècnic municipal en data 11 de gener de 2021
(tràmit AUM 2019 35 27), i aprovat definitivament per acord de Junta de
Govern Local de 23 de març de 2021 (BOPB de data 29/03/2021), i en el cas de
la Fase 2, aprovat per decret núm. 1845 del regidor de via pública i serveis de
data 27 de maig de 2021 ( AUM 2021 30 11).
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Vist que a l’expedient consta la memòria del tècnic responsable de manteniment i
instal·lacions, de data 8 de juny de 2021, justificativa de la necessitat de l’expedient de
contractació, tràmit AUM 2020 86 2, els plecs de clàusules administratives particulars,
tràmit AUM 2020 86 3; el certificat de sol·licitud del decret d’existència de crèdit,
tràmit AUM 2020 86 1, i l’informe de Secretaria, tràmit AUM 2020 86 4 i
d’Intervenció.

Es tracta d’un contracte d’obres, d’acord amb el que preveu l’article 13 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector públic, en el que no caldrà exigir la
classificació dels licitadors al ser el pressupost de licitació de quantia inferior als
500.000 euros, segons preveu l’article 77 de l’esmentat text.
El procediment de l’expedient serà obert simplificat d’acord amb el que disposa l’article
159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector públic i la tramitació
serà ordinària.
Tenint en compte que la proposta ha estat dictaminada en la Comissió Informativa de
Política Territorial, Habitatge i Medi Ambient.
D’acord amb el que estableix la Disposició addicional segona de la LCSP, la
competència per a la contractació correspon a l’alcalde però per decret d’alcaldia
número 3085, de data 21 de desembre de 2020, publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data 30 de desembre de 2020, s’ha delegat a la Junta de
Govern Local.
En conseqüència, la Junta de Govern Local,
RESOLC:
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Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars, que juntament amb els
projectes d’obres (Fase 1 contingut a l’expedient de referència AUM 2019 35, i Fase 2 a
l’expedient AUM 2021 30), que serviran de base a la licitació i regiran el contracte
d’obra que es licita mitjançant procediment obert simplificat.
Tercer. Declarar la plurianualitat del contracte i autoritzar la despesa per import de
1.274.327,05 euros IVA inclòs, amb càrrec a les retencions de crèdit sol·licitades al
tràmit AUM 2020 86 1, per les quantitats i partides següents corresponent als exercicis
2021 i 2022:

Any Partida
2021 UV-15310-60999
2022 UV-15310-60999

Projecte
Import (IVA
econòmic
inclòs)
2015/2/AUM/29
420.527,93
2015/2/AUM/29
853.799,12
Total
1.274.327,05

Quart. Designar com a persona responsable del contracte al Sr. Efrén Radigales
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Primer. Incoar expedient per a la contractació de les obres que tenen per objecte la
construcció de la nova deixalleria municipal (Fase 1 i 2), de Sant Just Desvern, per un
pressupost de licitació de 1.053.162,85 euros, més 221.164,20 euros en concepte d’IVA
(21%), que fa un total IVA inclòs de 1.274.327,05 euros, i un valor estimat de
1.053.162,85 euros IVA exclòs, amb una durada de 6 mesos a comptar des de la
formalització de l’acta de replanteig.

Sánchez, Cap de projectes, manteniment i millores urbanes de l’Ajuntament de Sant
Just Desvern, d’acord amb el que estableix l’article 62 de la LCSP, actuant com a
substitut a l’arquitecte tècnic.
Cinquè. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la LCSP.
Sisè. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient
de contractació, en particular la present resolució, la memòria justificativa, el plec de
clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació
necessària per a la presentació de les ofertes estarà disponible el dia de publicació de
l'anunci de licitació.

-

Senyora Eva Saura Montero, cap de contractació i assessorament jurídic, que
actuarà com a presidenta de la Mesa. En cas de no poder assistir actuarà com a
suplent el senyor José Luis Martínez Martínez, cap de personal.
Senyora Margarita Rodríguez Rodríguez, Secretària General, que actuarà com a
vocal de la Mesa. En cas de no poder assistir actuarà la persona nomenada per
delegació.
Senyor Juli Miquel Montabes Martínez, Interventor accidental, que actuarà com
a vocal de la Mesa. En cas de no poder assistir actuarà la persona nomenada per
delegació.
Senyor Efrén Radigales Sánchez, cap de projectes, manteniment i millores
urbanes actuarà com vocal de la Mesa. En cas de no poder assistir actuarà com a
vocal suplent, Sr. Carlos Victor Rodrigo Martínez, arquitecte tècnic.
Senyora Angeles Díez Palacios, tècnica d’administració general, que actuarà
com a secretària de la Mesa. En cas de no poder assistir actuarà com a suplent, la
senyora Maria Isabel Pelayo Domínguez, tècnica d’administració general.

Vuitè. Comunicar telemàticament aquesta resolució a l’Àrea Economia i Sostenibilitat,
als efectes oportuns.”
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I, perquè així consti, a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió, es lliura la present
certificació per ordre i amb el vistiplau del Sr. Joan Basagañas Camps, alcalde.
Vist i plau

Joan Basagañas Camps
ALCALDE
Sant Just Desvern, en la data indicada de la signatura electrònica.
Referència: AUM 2020 86 6
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Setè. Designar als membre de la Mesa de Contractació i publicar la seva composició
al perfil del contractant:
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