
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 19 de juliol de 2017 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Classificació de les ofertes rebudes en la licitació del contracte per a la prestació del servei 
d’operació i manteniment de 8 estacions de bombament i de 13 punts de sobreeiximent 
d’aigües residuals i/o pluvials de la xarxa municipal de sanejament  
 
Fets: 
 
En els darrers anys l’Ajuntament de Sant Celoni ha dut a terme actuacions de millora en la 
xarxa de sanejament municipal i en diversos equipaments i espais públics, que han 
comportat la incorporació de 8 estacions de bombament d’aigües residuals i/o pluvials. 
 
Aquestes estacions de bombament funcionen les 24 hores del dia durant els 365 dies de 
l’any, i una avaria sobtada podria provocar l’abocament d’aigües residuals al medi ambient o 
causar danys materials en els equipaments públics. 
 
Des de l’Àrea municipal de Territori s’ha proposat contractar amb una empresa externa el 
servei d’operació i manteniment de les 8 estacions de bombament i dels 13 punts de 
sobreeiximent de la xarxa unitària de sanejament, que permeti assegurar el seu correcte 
funcionament i la prevenció d’avaries. 
 
Amb la voluntat d’evitar possibles danys materials en la xarxa de sanejament i garantir la 
protecció ambiental, la Junta de Govern Local, en sessió de 08.06.2017, va aprovar la 
contractació per a la prestació del referit servei. L’expedient inclou el Plec de prescripcions 
tècniques redactat per l’Àrea de Territori i el Plec de clàusules administratives particulars 
elaborat per la Secretaria municipal, que han de regular la contractació. 
 
El contracte s’ha licitat pel procediment obert i tramitació ordinària, amb aplicació de les 
mesures de gestió eficient que estableix l'article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública. 
 
S’ha publicat el corresponent anunci de licitació a la Plataforma de contractació pública de la 
Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant del web municipal. 
 
En el termini reglamentari s’ha presentat una única plica per optar al contracte, la 
presentada per Drenatges Urbans del Besòs SL. 
 
En data 10.07.2017 la Mesa de contractació va obrir el sobre 1 (documentació 
administrativa) de la plica presentada i comprovà que la documentació aportada era 
correcta, per la qual cosa la va declarar admesa. 
 
En data 17.07.2017 la Mesa de contractació va obrir el sobre 2 (oferta econòmica) i 
comprovà que l’oferta de Drenatges Urbans del Besòs SL ascendeix a la quantitat de 
14.983,15 €, IVA exclòs (preu per l’any de durada del contracte), quantitat inferior a l’import 
de licitació, que és de 14.997,03 €, IVA exclòs (preu per l’any de durada del contracte). 
 
Atès que la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives particulars indica que el 
contracte s’adjudicarà a l’oferta més econòmica, la Mesa de contractació va emetre 



dictamen proposant l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de referència a la 
mercantil Drenatges Urbans del Besòs SL, d’acord amb l’oferta presentada. 
 
Fonaments de Dret: 
 
- Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre (article 151, Classificació de les ofertes, adjudicació del 
contracte i notificació de l’adjudicació) 

 
- Plec de clàusules administratives particulars, aprovat per la Junta de Govern Local en 

sessió de 08.06.2017, regulador del contracte (clàusula 16, Adjudicació del contracte) 
 

D’acord amb el dictamen de la Mesa de contractació, RESOLC:  
 
1. Classificar en primer i únic lloc l’oferta presentada per Drenatges Urbans del Besòs SL a 
la licitació del contracte del servei d’operació i manteniment de 8 estacions de bombament i 
de 13 punts de sobreeiximent d’aigües residuals i/o pluvials de la xarxa municipal de 
sanejament de Sant Celoni, per tractar-se de l’única oferta presentada i no superar l’import 
de licitació del contracte. 
 
2. Requerir a Drenatges Urbans del Besòs SL per a que en el termini de 10 dies hàbils, a 
comptar des de la notificació d’aquesta resolució, presenti la documentació següent: 
  

A) Documents justificatius de trobar-se al corrent del compliment d’obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP: 
 
• Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que 
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de 
naturalesa tributària amb l’Estat. 
 
• Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al 
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 
• Certificat positiu emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que 
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat de 
Catalunya.  
 
B) Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), d’acord amb l’article 15 del RGLCAP: 
 
• Si el licitador proposat com a adjudicatari és subjecte passiu de l’IAE i està obligat a 
pagar aquest impost, ha de presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici 
corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost. 
S’ha d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat donat de baixa en 
la matrícula de l’impost. 
 
• Si el licitador proposat es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de 
l’article 82 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable 
especificant el supòsit legal d’exempció. 
 
C) Còpia autèntica del poder notarial per representar la persona jurídica, inscrit al 
Registre mercantil. 
 



D) Còpia autèntica del número d’identificació fiscal de l’empresa. 
 
E) Còpia autèntica de l’escriptura de constitució de la societat i, si s’escau, de les 
seves modificacions o adaptacions posteriors, degudament inscrites al Registre 
Mercantil. 
 
F) Documentació que acrediti el compliment dels requisits de solvència necessaris per  
optar al contracte segons allò indicat a la clàusula 9 del present plec, ja sigui en la 
seva opció A (classificació empresarial) o en l’opció alternativa B (criteris de solvència 
tècnica – professional i de solvència econòmica – financera) 
 

3. Advertir a Drenatges Urbans del Besòs SL que en el supòsit de no donar compliment 
adequat a aquest requeriment en el termini senyalat, s’entendrà que retira la seva oferta, 
amb les conseqüències establertes als articles 99 i 151 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  
 
4. Notificar la present resolució a Drenatges Urbans del Besòs SL i publicar-la al Perfil del 
contractant als efectes del seu coneixement. 
 
Així ho resol i signa l’alcalde en el lloc i data al començament esmentats. 
 
L’alcalde,       El secretari,  
Francesc Deulofeu Fontanillas     Sergi Ribas Beltrán  
 
 
 


