MARGARITA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, secretària general de l’Ajuntament
de Sant Just Desvern,

CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 27 de setembre de 2021, va
adoptar, entre d’altres, el següent acord:
“3. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER A LA CONSTRUCIÓ
DE LA NOVA DEIXALLERIA MUNICIPAL (FASE 1 I 2) DE SANT JUST
DESVERN MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT. EXP.
AUM 2020 86

Atès que a la licitació pública convocada, que es va anunciar al perfil del contractant,
www.santjust.net, s'ha presentat la proposició per part dels següent licitador:
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-

CONTRATAS VILOR S.L. (B97400626)
VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. (B64311913)
SOLID BUILDING, S.L. (B64586381)

En data 20 de juliol de 2021, es va reunir la Mesa de contractació per tal de procedir a
l’obertura dels sobres digitals i a la vista de les ofertes presentades, realitza la següent
valoració:
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Vist l'expedient incoat per acord de la Junta de Govern Local en data 14 de juny de
2021, en relació 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, mitjançant procediment
obert simplificat, 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, tot allò de conformitat amb els plecs
de clàusules administratives i els projectes d’obra aprovats definitivament tal i com
consta als corresponents expedients ( Fase 1:AUM 2019 35, i Fase 2: AUM 2021 30),
tràmit AUM 2020 86 6.

Total puntuació valoració

CONTRATAS
VILOR SL

192,79

VIALITAT I
SERVEIS SLU

75,13

SOLID BULDING
SL.

200,00

D’acord amb la valoració realitzada, l’empresa SOLID BUILDING SL ha obtingut la
puntuació de 200 punts de l’oferta presentada, i en conseqüència, la mesa proposa
l’adjudicació de les obres per a la construcció de la nova deixalleria municipal (Fase 1 i
2), de Sant Just Desvern a favor de l’empresa SOLID BUILDING SL (B64586381),
per un preu de 968.909,82 euros de principal, més 203.471,06 euros en concepte d’IVA,
amb realització de totes les millores contingudes a la seva oferta, d’acord amb el plec de
clàusules administratives particulars, per ser l’empresa que ha presentat la millor oferta
relació qualitat-preu.
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Consultat el RELI, l’empresa SOLID BUILDING SL, disposa de certificats positius
d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així con
el compliment de la classificació exigida al PCAP. Consta a l’expedient l’informe de
Tresoreria en data 28 de juliol de 2021, acreditatiu de la inexistència de deutes
tributaris amb la Corporació, tràmit TRE 2021 31 14.
Per escrit de data 21 de juliol de 2021, es requereix a l’empresa proposada per
l’adjudicatària per tal que constitueixin la garantia definitiva a la Tresoreria Municipal
per import de 48.445,50 euros (liquidació núm. 2021 1 48 0), i les assegurances segons
estableix la clàusula 2.13 del PCAP.
En data 3 d’agost de 2021, registre d’entrada núm. 12.797, empresa SOLID
BUILDING, SL, presenta una instància adjuntant la documentació abans requerida.
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Empresa

Atès que s’ha constituït a l’Ajuntament de Sant Just Desvern, la garantia definitiva per
import de 48.445,50 euros (5% de l’import de l’adjudicació), mitjançant aval de l’entitat
bancària Banco Santander (NIF A39000013), inscrit al registre especial d’avals de
l’entitat el 28 de juliol de 2021, amb el núm. 0049-5226-91-2110001181 (tràmit TRE
2021 44 5), d’acord amb les prescripcions dels plecs de clàusules administratives
particulars
Vist 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.
Vist 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.
Atesos els articles 157 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, pel que fa a l’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat.
D’acord amb el que estableix la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 9 de
novembre, de contractes del sector públic, la competència correspon a l’Alcalde, però
en virtut del 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,
aquesta competència va ser delegada en la Junta de Govern Local.
D’acord amb l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
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Primer. Adjudicar a l’empresa SOLID BUILDING SL (B64586381),el contracte de
les obres de construcció de les obres que tenen per objecte la construcció de la nova
deixalleria municipal (Fase 1 i 2), de Sant Just Desvern, mitjançant procediment obert
simplificat, d’acord amb el corresponent projecte d'obra, els plecs de clàusules
administratives particulars, per l’ import de 968.909,82 euros de principal, més
203.471,06 euros en concepte d’IVA, que fa un total IVA inclòs de 1.172.380,88 euros,
amb la realització de les millores que s’indiquen a continuació, ofertades, acceptades i
que tindran caràcter contractual, per ser l’empresa que ha presentat la millor oferta
relació qualitat-preu.
-

Millora de nova partida per millorar la construcció i qualitat del CC: Instal·lació
d’antena radio enllaç Wmax: s’inclou pal, antena, cablejat i switc.
Millora pel servei de la deixalleria: Subministrament de contenidorcompactadora metàl·lic per a paper de 20 m3 -sistema ganxo-.
Millora pel servei de la deixalleria: Subministrament de contenidors metàl·lics
de 20 m3 -sistema de ganxo- (9 ut contenidor metàl·lic de 20 m3)
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ACORDS:

Segon. Indicar que el termini d’execució del contracte d’obres és de 6 mesos a comptar
des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig d’acord amb el previst a
la clàusula 1.4 del plec de clàusules administratives particulars, tot indicant que s’haurà
de donar compliment a les prescripcions que es derivin de l’autorització de l’Agència de
Catalana de l’Aigua, emesa per dita entitat i rebuda al Registre General de
l’Ajuntament en data 26 d’agost de 2021, registre d’entrada 13512-2021.
Tercer. Indicar a l’adjudicatària que les assegurances d’acord amb la clàusula 2.13 del
PCAP, hauran d’estar vigent per tota la durada del contracte i s’haurà de presentar a
l’Ajuntament qualsevol actuació o document relacionat amb la pòlissa.
Quart. Disposar la despesa de 1.172.380,88 euros, IVA inclòs, per les obres de la
construcció de la nova deixalleria municipal (Fase 1 i 2) de Sant Just Desvern amb
càrrec a les Autoritzacions núm. 220210015369 de l’exercici 2021 i de la partida
UV-15310-60999, projecte econòmic 2015/2/AUM/29 per a l’exercici 2022.
Cinquè. Autoritzar al servei d’Intervenció, d’acord amb els informes tècnics de l’àrea a
realitzar les operacions comptables necessàries, així com alliberar els saldos sobrants de
les fases comptables anteriors, si s’escau.
Sisè. Requerir a l’empresa adjudicatària per la signatura del contracte que es portarà a
terme dins del termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la
notificació de l’adjudicació, d’acord amb els articles 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vuitè. Comunicar aquesta resolució a l’Àrea de Serveis Generals, Economia i
Sostenibilitat, als efectes oportuns.

MARGARITA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (1 de 2)
Secretàri/a General
Data signatura: 28/09/2021 8:53:48

JOAN BASAGAÑAS CAMPS (2 de 2)
Alcalde
Data signatura: 28/09/2021 10:56:30

Novè.- Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors
tot indicant-li que contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es
podran interposar, de manera optativa i no simultània, els recursos següents:
-

Recurs de reposició potestatiu, que s'haurà de presentar 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.
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Setè. Publicar l’anunci d’adjudicació en el perfil de contractant en el termini de quinze
dies, així com comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques
del contracte, amb la identitat de l’adjudicatari i l’import de l’adjudicació.

-

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.

No obstant això, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu adient.”
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
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Sant Just Desvern, en la data indicada de la signatura electrònica.
Referència: AUM 2020 86 24

