DECRET
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ
DEL CARRER ATENEU, ENTRE CARRER MAJOR I CATALUNYA A SANT
JUST DESVERN. EXP.: AUM 2018 116
Vist l'expedient incoat per resolució aprovada per decret del regidor– president de
l’Àrea de planificació territorial, habitatge i medi ambient en data 27 de desembre de
gener de 2018 en relació a la contractació, per procediment obert simplificat d’acord
amb els corresponents projectes d'obra redactats per l’oficina tècnica de projectes de
l’Ajuntament de Sant Just Desvern i definitivament aprovats: Projecte AUM 2018 48.
Atès que a la licitació pública convocada, que es va anunciar al perfil del contractant,
www.santjust.net, s'han presentat proposicions per part dels següents licitadors:

En data 26 de febrer de 2019, es va reunir la Mesa de contractació per tal de procedir a
l’obertura dels sobres digitals . Per part de la Mesa es posa de manifest que l’empresa
AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU, va presentar la seva oferta mitjançant
una instància genèrica adreçada al registre general de l’Ajuntament (número de registre
E/001057-2019, data 14 de febrer de 2019) quan la forma de presentació era necessària i
únicament mitjançant el Sobre Digital tal i com estableix la clàusula número 1.18 del
plec de clàusules administratius que regeix aquesta licitació. Per aquest motiu la Mesa
acorda la no admissió de l’oferta presentada.
La Mesa de contractació realitza la següent la següent valoració de les ofertes
presentades:
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ESTAYC, SL ( B65534075)
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA (A08112716)
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA ( A60744216)
ASFALTOS BARCINO, SL (B66533456)
FERKUMA MAQUINARIA SL (B86629201)
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU(A58142639)
INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, SL (B64965759)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VALORACIÓ PROPOSTESOBRES REURBANITZACIÓ I MILLORA CARRER ATENEU
Exp AUM 2018/116
LOT 1
(A) VALORACIÓ DE L'OFERTA
Empresa

STAYC SL

CONSTRAULA

SAU

ACSA SA

RUBATEC
SA

BARCINO
SL

FERKUMA

ISEOVA SL SL

VEC: Preu licitació (sense IVA)

141.377,46

130.074,44

130.074,44

130.074,44

130.074,44

132.964,97

136.377,97

2,179

10,000

10,000

10,000

10,000

8,000

5,639

% Baixa limitada al 10 %

2,179

10,000

10,000

10,000

10,000

8,000

5,639

3.149,700

14.452,720

14.452,720

14.452,720

14.452,720

11.562,190

8.149,190
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% Baixa aplicada
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PUNTUACIÓ - A-

Millora 1 (millora constructiva)

1

1

1

1

1

1

1

Millora 2 (millora constructiva)

1

1

1

1

1

1

1
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Preu oferta (sense IVA)

Millora 3 (millora constructiva)

1

1

1

1

1

1

1

Millora 4 (millora constructiva)

1

1

1

1

1

1

1

Estalvi segons preu licitació
% Baixa màxima (MÀXIM 10%)

10,00
150

Màxim punts
arrel 4ª

102,488 150,000

(B) VALORACIÓ DE LES MILLORES QUANTITATIVES
STAYC
Empresa
SL
50
Màxim punts
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150,000

150,000

ACSA SA

RUBATEC BARCINO ISEOVA
SA
SL
SL

CONSTRAULA

SAU
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144.527,16

1

1

1

1

1

1

Millora 6 (millora constructiva)

1

1

1

1

1

1

Millora 7 (millora constructiva)

1

1

1

1

1

1

Millora 8 (millora constructiva)

1

1

1

1

1

1

Millora 9 (millora constructiva)

1

1

1

1

1

1

1

Millora 10 (millora constructiva)

2

2

2

2

2

2

2

Millora 11 (millora mediambiental)

2

2

2

2

2

2

2

Millora 12 (millora)

2

2

2

2

2

2

2

Millora 13

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Millora 14

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Millora 15

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Millora 16

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Millora 17

5

5

5

5

5

5

5

Millora 18

5

5

5

5

5

5

5

Milora 19

5

5

5

5

5

5

Millora 20

10

10

10

10

10

10

50

50

PUNTUACIÓ - B-

0
STAYC
SL

Empresa
Total puntuació
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CONSTRAULA

SAU
200,00

ACSA SA

50
50
50
RUBATEC BARCINO ISEOVA
SA
SL
SL

200,00
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1

1

30,5
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160,48
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Millora 5 (millora constructiva)

D’acord amb la valoració realitzada les empreses SERVEIS INTEGRALS DE
MANTENIMENT RUBATEC, SA, CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU,
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S i ASFALTOS BARCINO, SL, han
obtingut la màxima puntuació (200 punts), per la qual cosa es procedeix a aplicar el que
disposa la clàusula 1.12 del PCAP, segons la qual en cas d’empat en la puntuació
obtinguda l’adjudicació es farà per sorteig. Efectuat el sorteig, tal i com posa de
manifest l’acta de la mesa publicada, la Mesa PROPOSA l’adjudicació de les obres de
reurbanització del carrer Ateneu entre els carrers Major i Catalunya a favor de
l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL (B66533456).
Consultat el RELI, l’empresa ASFALTOS BARCINO,SL disposa de certificats positius
d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Així
mateix, Tresoreria en data 19 de març de 2019 emet informe acreditatiu de la
inexistència de deutes tributaris amb la Corporació. També s’ha aportat la relació amb
indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l'empresa,
participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat i de
la seguretat i salut i la descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures
emprades per garantir la qualitat i seguretat de l’obra i dels mitjans de suport indirectes
per a l’execució de l’obra (servei jurídics, econòmics, de comunicació, prevenció de
riscos, laboratoris...)

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 600.0000 euros per
sinistre. No obstant això, ha ofertat una assegurança per import d’1.500.000 euros per
sinistre, amb un sublímit per víctima de 600.000 euros. La vigència d’aquesta
assegurança fineix el dia 13 de juliol de 2019, abans de la finalització de contracte.
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, 154 i 119 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, així com el que
disposa l’article 119 en relació a la tramitació urgent de l’expedient.
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En data 13 de març 2019 l’empresa ASFALTOS BARCINO,SL. proposada com a
adjudicatària ha dipositat la garantia definitiva amb núm. operació 320190001034,
d’acord amb les prescripcions dels plecs de clàusules administratives particulars, en
concret: transferència bancària per import de 6.503,72 euros(5% de l’import de
l’adjudicació) a l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

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 de data 20 de juliol de 2015 (BOPB de 12/11/2015) i la seva modificació en
data 18 de juny de 2018, aquesta competència resta delegada al President de l’àrea de
Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient.
D’acord amb l’exposat, RESOLC:
Primer. Declarar exclosa la proposta presentada per l’empresa AMBITEC SERVICIOS
AMBIENTALES SAU, d’acord amb els motius expressats en la part expositiva
d’aquesta resolució,tal i com estableix la clàusula número 1.18 del plec de clàusules
administratius que regeix aquesta licitació.
Segon. Adjudicar a l’empresa ASFALTOS BARCINO,SL (B66533456) el contracte de
les obres de millora i re urbanització del carrer Ateneu, entre carrer Major i Catalunya
de Sant Just Desvern d’acord amb els corresponents projectes d'obra, els plecs de
clàusules administratives particulars i les millores ofertades pel licitador que passen a
ser obligacions contractuals pel següent import 130.074,44 euros de principal, més
27.315,63 euros en concepte d’IVA.

Concepte
Millores en l’execució del contracte (1):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida M219UF42 (Fresatge mecànic
de paviments asfàltics) en 50m2. En la reurbanització del carrer
Ateneu entre Major i Catalunya. En les mateixes condicions de
projecte.
La millora es valora en 78,47€ (DG+BI+IVA) inclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte,
ni cost per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (2):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida FD7JU386 (Clavegueram tub
intern de paret llisa, diàmetre 250mm) en 5m. En la reurbanització
del carrer Ateneu entre Major i Catalunya. En les mateixes
condicions de projecte.
La millora es valora en 101,22€ (DG+BI+IVA) inclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte,
ni cost per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
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Les millores ofertades que són d’obligat compliment són les que s’indiquen a
continuació:
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Millores en l’execució del contracte (3):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida F221U100 (Excacavació i
carrega de terra per a caixa de paviment) en 30m3. En la
reurbanització del carrer Ateneu entre Major i Catalunya. En les
mateixes condicions de projecte.
La millora es valora en 123,98€ (DG+BI+IVA) inclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte,
ni cost per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (4):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida FD5ZACC4 (Bastiment i
reixa de fosa dúctil) en 2u. En la reurbanització del carrer Ateneu
entre Major i Catalunya. En les mateixes condicions de projecte.
La millora es valora en 165,24€ (DG+BI+IVA) inclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte,
ni cost per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (5):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida FD7JU586 (Clavegueram tub
intern de paret llisa, diàmetre 400mm) en 5m. En la reurbanització
del carrer Ateneu entre Major i Catalunya. En les mateixes
condicions de projecte.
La millora es valora en 232,90€ (DG+BI+IVA) inclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte,
ni cost per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (6):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida F96AUA13 (Encintat chapa
d’acer galvanitzat de 100mm d’alçada) en 10m. En la reurbanització
del carrer Ateneu entre Major i Catalunya. En les mateixes
condicions de projecte.
La millora es valora en 274,88€ (DG+BI+IVA) inclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte,
ni cost per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (7):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida FD5J6F08 (Ciaxa per a
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embornal de 70x30x85) en 2u. En la reurbanització del carrer Ateneu
entre Major i Catalunya. En les mateixes condicions de projecte.
La millora es valora en 293,51€ (DG+BI+IVA) inclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte,
ni cost per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (8):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida F219U320 (Demolició de
paviment de panots-llosa i base de formigó) en 50m2. En la
reurbanització del carrer Ateneu entre Major i Catalunya. En les
mateixes condicions de projecte.
La millora es valora en 323.26€ (DG+BI+IVA) inclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte,
ni cost per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (9):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida EGD1222E (Piqueta de
connexió a terra d’acer) en 10u. En la reurbanització del carrer
Ateneu entre Major i Catalunya. En les mateixes condicions de
projecte.
La millora es valora en 358,25€ (DG+BI+IVA) inclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte,
ni cost per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (10):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida F96AUA10 (Encintat de xapa
d’acer galvanitzat de 160mm d’alçada) en 10m. En la reurbanització
del carrer Ateneu entre Major i Catalunya. En les mateixes
condicions de projecte.
La millora es valora en 403,46€ (DG+BI+IVA) inclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte,
ni cost per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (11):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida EG22TH1K (Tub corbable
corrugat de polietilè de 90mm) en 100m. En la reurbanització del
carrer Ateneu entre Major i Catalunya. En les mateixes condicions de
projecte.
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La millora es valora en 460,77€ (DG+BI+IVA) inclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte,
ni cost per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (12):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida FQ11SSSS (Subministrement
i col·locació de separadors flexibles de PVC reciclat) en 8u. En la
reurbanització del carrer Ateneu entre Major i Catalunya. En les
mateixes condicions de projecte.
La millora es valora en 608,44€ (DG+BI+IVA) inclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte,
ni cost per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (13):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida F9F1WC10 (Sumbministre i
col·locació de llambordes de formigó rectangular) en 20m2. En la
reurbanització del carrer Ateneu entre Major i Catalunya. En les
mateixes condicions de projecte.
La millora es valora en 803,18€ (DG+BI+IVA) inclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte,
ni cost per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (14):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida FQ42131B (Subministrement
i col·locació de pilona sevillana) en 10u. En la reurbanització del
carrer Ateneu entre Major i Catalunya. En les mateixes condicions de
projecte.
La millora es valora en 833,99€ (DG+BI+IVA) inclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte,
ni cost per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (15):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida EG3123PR (Cable amb
conductor de coure) en 200m. En la reurbanització del carrer Ateneu
entre Major i Catalunya. En les mateixes condicions de projecte.
La millora es valora en 982,01€ (DG+BI+IVA) inclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte,
ni cost per l’ajuntament.
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La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (16):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida EG3125PR (Cable amb
conductor de coure) en 200m. En la reurbanització del carrer Ateneu
entre Major i Catalunya. En les mateixes condicions de projecte.
La millora es valora en 1.681,80€ (DG+BI+IVA) inclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte,
ni cost per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (17):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida K1641011 (cales d’inspecció
per a localitzar les instal·lacions) en 5u. En la reurbanització del
carrer Ateneu entre Major i Catalunya. En les mateixes condicions de
projecte.
La millora es valora en 2.540,99€ (DG+BI+IVA) inclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte,
ni cost per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (18):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida F9H11100 (Base de mescla
bituminosa) en 150m2. En la reurbanització del carrer Ateneu entre
Major i Catalunya. En les mateixes condicions de projecte.
La millora es valora en 2.589,66€ (DG+BI+IVA) inclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte,
ni cost per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (19):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida F9H1NRG3 (Paviment
mescla bituminosa) en 150m2. En la reurbanització del carrer Ateneu
entre Major i Catalunya. En les mateixes condicions de projecte.
La millora es valora en 3.883,41€ (DG+BI+IVA) inclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte,
ni cost per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (20):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida F936U010 (Base de formigó

HM-20/P/20/I) en 50m3. En la reurbanització del carrer Ateneu entre
Major i Catalunya. En les mateixes condicions de projecte.
La millora es valora en 5.578,89€ (DG+BI+IVA) inclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte,
ni cost per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.

Tercer. Indicar que el termini d’execució del contracte d’obres és de 12 setmanes 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.
Quart. Indicar a l’adjudicatària que l’assegurança de responsabilitat civil, per import
d’1.500.000 euros per sinistre amb un sublímit per víctima de 600.000 euros haurà
d’estar vigent durant tota la durada del contracte. Per tant, caldrà la renovació de la
pòlissa amb efectes del dia 14 de juliol de 2019 i fins a la finalització del contracte.
Cinquè. Disposar la despesa de 157.390,07€ euros, IVA inclòs, per la millora i re
urbanització del carrer Ateneu, entre carrer Major i Catalunya de Sant Just Desvern,
amb càrrec amb càrrec a la partida UV 15501 61999, projecte econòmic 2018-4-AUM05 i a l’Autorització de la despeses amb número d’operació 220180037195, del
pressupost de la Corporació de l’any en curs.

Setè. 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 158 i 119 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, atès que es tracta d’un procediment
tramitat d’urgència.
Vuitè. Publicar l’anunci d’adjudicació en el perfil de contractant en el termini de
quinze dies
Novè. Comunicar aquesta resolució a l’Àrea de Serveis Generals, Economia i
Sostenibilitat, als efectes oportuns.
Desè.- Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària, a l’empresa exclosa del
procediment 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:
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Sisè. 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.

-

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.

-

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.
Joan Basagañas Camps
Luís López García
PRESIDENT DE L’ÀREA DE
SECRETARI GENERAL
PLANIFICACIO TERRITORIAL, HABITATGE
I MEDI AMBIENT

Intervenció: CONFORME
DISPOSICIÓ DE DESPESES PER ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
1.- Existeix AUTORITZACIÓ DE DESPESA expedida per la licitació al tràmit INT 2018 5 382.
2.- L’òrgan que aprova és el competent per la matèria i les delegacions vigents.
3.- Existeix proposta de la mesa de contractació d’acord amb la proposta que se sotmet a fiscalització al tràmit AUM 2018 116 23.
4.- La Intervenció ha pres raó al tràmit INT 2019 5 90, 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
Sant Just Desvern, en la data indicada al peu de la signatura electrònica.
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