DECRET
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE CONSOLIDACIÓ I REFORÇ D’UN
MUR DE CONTENCIÓ AL CARRER BONAVISTA-MASIA CAN GINESTAR. AUM
2019 58.
Vist l'expedient incoat per resolució aprovada per decret del regidor d’urbanisme en data 12
d’agost de 2019, en relació a la contractació de les obres de consolidació i reforç d’un mur de
contenció al carrer Bonavista-Masia Can Ginestar de Sant Just Desvern, per procediment obert
simplificat i de conformitat amb els plecs de clàusules administratives i el projecte d'obres
redactat per l’arquitecte Robert Brufau i Niubó i la seva aprovació publicada en el BOPB de
data 9 de maig de 2019 (expedient projecte AUM 2019 23).
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:
-

B28 CONSTRUCCIONS SL (B64978000)
CIVIL STONE SL (B65349623)
CORPI OBRES I PROMOCIONS SL (B17570177)
GRUPO FAS SERVICIOS INTEGRALES SL (B60408424)
VORACYS SL (B65699092)

En data 24 de setembre de 2019, 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, resulta la següent valoració:

VEC: Preu licitació (sense
IVA)

B28

CORPI

VORACYS

CIVIL
STONE

184.621,38

Preu oferta (sense IVA)
% Baixa aplicada
Estalvi segons preu licitació
% Baixa màxima ofertada
Màxim punts
PUNTUACIÓ

GRUPO FAS

16,80
100
arrel 4ª

175.829,88
4,76
8.791,50

156.928,17
15,00
27.693,21

153.604,99
16,80
31.016,39

72,97

97,21

100,00

162.282,19 164.000,00
12,10
11,17
22.339,19 20.621,38

92,12

90,30

(B) VALORACIÓ DE LES MILLORES QUALITATIVES I QUANTITATIVES
B28

GRUPO FAS

CORPI S

VORACYS

CIVIL
STONE

20

0

20

0

0

0

Empresa
Màxim punts
Millora 1 (construcció i
seguretat - ferm vial)
Millora 2 (construcció i
seguretat - ferm peces)

50

5

0

5

5

5

5

Millora 3 (estructura formigó)

15

0

15

0

0

0

10

10

10

10

0

0

10

50

15

5

5

Millora 4 (restauració
elements arquitectònics)
PUNTUACIÓ
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Empresa

Empresa
Total puntuació valoració

CORPI
B28
GRUPO FAS
OBRES I
CONSTRUC SERVICIOS
VORACYS
PROMOCION
CIONS
INT.
S
82,97
147,21
115,00
97,12

CIVIL
STONE
95,30

Consultat el RELI, l’empresa GRUPO FAS SERVICIOS INTEGRALES SL (B60408424),
disposa de certificats positius d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social durant l’execució del contracte. Així mateix, Tresoreria en data 4 d’octubre de
2019 emet informe acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris amb la Corporació.
L’empresa GRUPO FAS SERVICIOS INTEGRALES SL proposada com a adjudicatària. ha
dipositat a Tresoreria la garantia definitiva per import de 7.846,40 euros (5% de l’import de
l’adjudicació) mitjançant pagament bancari de data data 1 d’octubre de 2019 (garantia núm.
2019 1 106), d’acord amb les prescripcions dels plecs de clàusules administratives particulars,
TRE 2019 8 90.
El contractista està obligat a disposar i mantenir durant tota la durada del contracte d’una
assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 1.000.000 euros per sinistre. Consta
a l’expedient la pòlissa de RC i rebut justificant el pagament presentat per l’empresa proposa
com adjudicatària, AUM 2019 58 3.

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 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
pel que fa a l’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat.
Aquest regidor d’urbanisme en exercici de les competències que m’han estat conferides en
virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret número
2056, de data 1 de juliol de 2019, publicat al BOPB de data 10 de juliol de 2019.
RESOL:
Primer. Adjudicar a l’empresa GRUPO FAS SERVICIOS INTEGRALES SL, (NIF
B60408424), el contracte de les obres de consolidació i reforç del mur de contenció del carrer
Bonavista- Masia Can Ginestar de Sant Just Desvern, d’acord amb el corresponent projecte
d'obra, els plecs de clàusules administratives particulars, per l’ import de 156.928,17 euros de
principal, més 32.954,92 euros en concepte d’IVA i amb la realització de les següents millores
que seran d’obligat compliment:
-

Millora de la construcció i de la seguretat (1)
Millora de la seguretat – construcció i qualitat (2)
Estructura de formigó (3)
Restauració de mur existent (4)
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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.

Segon. Indicar que el termini d’execució del contracte d’obres és de tres (3) 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.
Tercer. Indicar a l’adjudicatària que l’assegurança de responsabilitat civil, per import de
1.000.000 euros haurà d’estar vigent durant tota la durada del contracte i mantenir les cobertures
que s’indiquen al PCAP.
Quart. Disposar la despesa de 189.883,09 euros, IVA inclòs, per la realització de les obres de
consolidació i reforç del mur de contenció del carrer Bonavista- Can Ginestar de Sant Just
Desvern de la següent manera:
-

121.525,18 euros amb càrrec a la partida UV-15320-61900 i Projecte econòmic
2018/3/AUM/04 i a l’Autorització de la despesa amb número d’operació
220190023716, del pressupost de la Corporació de l’any en curs.

-

68.357, 91 euros i UE-33000-63299 i Projecte econòmic 2018/2/AUM/07 i a
l’Autorització de la despesa amb número d’operació 220190023717, del pressupost de
la Corporació de l’any en curs.

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.

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.
Vuitè. Comunicar aquesta resolució a l’Àrea de Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat, als
efectes oportuns.
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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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 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.

-

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.

Joan Basagañas i Camps
REGIDOR D’URBANISME

Margarita Rodríguez Rodríguez
SECRETÀRIA GENERAL

Sant Just Desvern, en la data de la signatura digital
Ref. AUM 2019 58 29
Intervenció: CONFORME
DISPOSICIÓ DE DESPESES PER ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
1.- L’òrgan que aprova és el competent per la matèria i les delegacions vigents.
2.- Existeix proposta de la mesa de contractació d’acord amb la proposta que se sotmet a fiscalització al tràmit AUM 2019 58 21.
3.- Existeix AUTORITZACIÓ DE DESPESA expedida per la licitació al tràmit INT 2019 37 68.
4.- La Intervenció ha pres raó al tràmit INT 2019 5 261, per a practicar el document comptable escaient.
5.- Cal comunicar la resolució adoptada a Intervenció als efectes corresponents.
Julio Miguel Montabes Martínez
INTERVENTOR GENERAL ACCIDENTAL
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Sant Just Desvern, en la data indicada al peu de la signatura electrònica.

