SERVEIS ECONÒMICS/CONTRACTACIÓ/ms/ec
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Núm. Exp. 2020/5961

Assumpte: DEIXAR SENSE EFECTE LA LICITACIÓ INICIADA PER AL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, DESPLEGAMENT I MANTENIMENT
D’UNA XARXA SENSE FILS, INICIATIVA WIFI4EU, PER A L’AJUNTAMENT DE
RIPOLLET, I INICI DE NOU PROCEDIMENT DE LICITACIÓ

Atesa la necessitat que l’Ajuntament de Ripollet procedís a la licitació del
contracte de subministrament, desplegament i manteniment d’una xarxa sense
fils, iniciativa WIFI4EU, per a l’Ajuntament de Ripollet, mitjançant Resolució
d’Alcaldia núm. 2020/1462, de data 29 d’octubre de 2020, es va acordar l’inici
de la tramitació del corresponent expedient administratiu (expedient número
2020/4783), per procediment obert i tramitació sumari simplificat, procedintse a la seva publicació a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de
Catalunya el mateix 29 d’octubre de 2019, i expirant el termini de presentació
d’ofertes el dia 12 de novembre de 2019.
En data 16 de novembre de 2020 es reuneix la Mesa de contractació i es
procedeix a l’obertura de l’oferta telemàtica presentada per les empreses
licitadores:







LOOPS CLOUD COMPUTING SLU, amb NIF núm. B65931610, en data 3 de
novembre de 2020, i amb número de registre d’entrada ENTRA-202014868.
SINTELEC INFORMATICA SL, amb NIF núm. B61161022, en data 12 de
novembre de 2020, i amb número de registre d’entrada ENTRA-202015680.
AN CONNECT 05 SL, amb NIF núm. B63925507, en data 12 de novembre de
2020, i amb número de registre d’entrada ENTRA-2020-15693.
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE
ESPAÑA SAU, amb NIF núm. A78053147, en data 12 de novembre de 2020,
i amb número de registre d’entrada ENTRA-2020-14868.

Així mateix, queda rebutjada la proposició presentada per l’empresa APFUTURA
INTERNACIONAL SOLUCIONES SL, amb NIF núm. B64993876, en data 12 de
novembre de 2020, i amb número de registre d’entrada ENTRA-2020-15704, a
les 14.14h, donat que s’ha presentat fora de termini, i així ho acredita justificant
emès per la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Un cop efectuat l’examen de tota la documentació, s’ha detectat algunes
deficiències que afecten directament al contingut del plec de clàusules
administratives particulars, concretament pel que fa a la clàusula núm. 11.Criteris a tenir en compte en l’adjudicació.
Davant la necessitat d’efectuar la modificació dels plecs aprovats i publicats a la
Plataforma de Contractació del Sector Públic, cal fer una remissió a l’art. 152.4
de la LCSP: “El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción
no subsanable de las normes de preparación del contrato o de las reguladores del
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de
la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de
licitación.”.
S’inicia, conseqüentment, la tramitació de l’expedient de desistiment de l’actual
procediment de licitació i aprovació d’un altre amb el mateix objecte contractual
que, en atenció a l’establert a l’art. 18 de la LCSP, té la qualificació de contracte
mixt, ja que conté prestacions corresponents al contracte de subministrament i
prestacions corresponents al contracte de serveis, mitjançant procediment obert
sumari simplificat i tramitació ordinària.
Atès que, d’acord amb la disposició addicional segona de la LCSP, atenent a la
quantia i característiques de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la
competència com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a la
Junta de Govern Local, segons consta en el punt cinquè 3.a) de la resolució
d’alcaldia número 2019/1863, de 05 de desembre. No obstant i, tenint en compte
la periodicitat ordinària de les sessions d’aquell òrgan i atès la urgència per
tramitar aquest expedient, procedeix l’avocació per part de l’Alcaldia de la
competència delegada en exercici de la facultat prevista a l’article 10 de la Llei
40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en relació a l’avocació
de competències delegades.
De conformitat amb els preceptes esmentats, altres de general i procedent
aplicació, s’emet la següent,

RESOLC
Primer.- Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local en matèria
de contractació administrativa en relació al contracte objecte de la present
resolució.
Segon.- Desistir de la licitació iniciada per l’acord adoptat mitjançant Resolució
d’Alcaldia núm. 2020/1462, de data 29 d’octubre de 2020, pel qual s’aprovava
l’inici de l’expedient administratiu de licitació del contracte de subministrament,
desplegament i manteniment d’una xarxa sense fils, iniciativa WIFI4EU, per a
l’Ajuntament de Ripollet, amb motiu de la necessitat de modificació dels plecs

aprovats a l’efecte, de conformitat amb allò previst a l’art. 152.4 LCSP, per
tractar-se d’una infracció no esmenable de les normes reguladores del
procediment d’adjudicació, i sense que aquest desistiment impedeixi la iniciació
immediata d’un procediment de licitació.
Tercer.- Aprovar la necessitat de disposar del subministrament, desplegament i
manteniment d’una xarxa sense fils, iniciativa WIFI4EU, per a l’Ajuntament de
Ripollet
Quart.- Aprovar la necessitat de procedir a la licitació del contracte de
referència, quina identificació i concretes característiques estan enunciades al
contingut dels documents Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec
de Prescripcions Tècniques, així com al Conveni de subvenció núm.
INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/001091-001140, de 19 de desembre de 2018, en el
marc del mecanisme “Connectar Europa” (MCE): Iniciativa WiFi4EU (“WiFi per a
Europa”).
Cinquè.- Aprovar el caràcter plurianual de la despesa derivada d’aquest
contracte que s’imputarà a les següents aplicacions pressupostàries:
- Adquisició maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge – 502.920.62300
- Modernització – 502.920.227994
Sisè.- Autoritzar la despesa màxima per atendre el servei, amb consignació
suficient pels exercicis en que tingui vigència el contracte, d’acord amb el
següent:
El subministrament i desplegament anirà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària Adquisició maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge –
502.920.62300:
Any 2020: despesa de 12.396,69 €, més l’IVA corresponent, resultant una
despesa total de 15.000,00 €.
El finançament del subministrament i desplegament d’una xarxa sense fils
(15.000 €, inclòs l’IVA) anirà a càrrec del bo obtingut per l’Ajuntament de
l’Agència Executiva d’Innovació i Xarxes (INEA), de conformitat amb els poders
delegats per la Comissió Europea, en la convocatòria del projecte WiFi4EU i, per
tant, el seu cobrament es farà directament de l’INEA.
El manteniment s’imputarà a l’aplicació pressupostària 502.920.227994 –
Modernització:
Any 2021: mesos de març a desembre: despesa de 918,26 €, més l’IVA de 192,84
€, resultant una despesa total màxima de 1.111,10 € (mil cent onze euros amb
deu cèntims).

Any 2022: mesos de gener a desembre: despesa de 1.101,92 €, més l’IVA de
231,40 €, resultant una despesa total màxima de 1.333,32 € (mil tres cents
trenta-tres euros amb trenta-dos cèntims).
Any 2023: mesos de gener a desembre: despesa de 1.101,92 €, més l’IVA de
231,40 €, resultant una despesa total màxima de 1.333,32 € (mil tres cents
trenta-tres euros amb trenta-dos cèntims).
Any 2024: mesos de gener a febrer: despesa de 183,69 €, més l’IVA de 38,57 €,
resultant una despesa total màxima de 222,26 € (dos cents vint-i-dos euros
amb vint-i-sis cèntims).
Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis
futurs, la seva autorització o realització es subordina al crèdit que, per a cada
exercici, autoritzi el pressupost de l’ajuntament, de conformitat amb el que
preveu l’art. 174.1 i 174.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
D’acord amb l’art. 117.2 i la D.A. 3a-2 LCSP, podran tramitar-se anticipadament
els contractes l’execució material dels quals hagi d’iniciar-se en l’exercici
següent, sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva
consolidació dels recursos que han de finançar el contracte corresponent.
Setè.- Aprovar donar inici a la tramitació ordinària de l’expedient de
contractació de referència, convocant la licitació per procediment obert, d’acord
amb la documentació que l’integra, aprovant el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques i resta de
documents i informes que l’integren.

Vuitè.- Aprovar l’expedient administratiu de contractació, disposant la seva
obertura.
Novè.- Disposar que la mesa de contractació estarà integrada pels membres
que s’indiquen a continuació:
Presidenta: La regidora de Modernització Administrativa, o regidor en qui delegui.
Vocals: La secretària de l’Ajuntament, la interventora de l’Ajuntament, o bé les
persones en que puguin delegar i, del departament d’Informàtica, Antonio Buiza
Grillo.
Secretari: Actuarà com a secretari un funcionari de la corporació.
Desè.- Facultar al senyor Alcalde per a l’execució dels actes que siguin escaients
per a l’efectivitat del present acord.
Onzè.- Notificar el contingut de la present resolució a les empreses que van
presentar la seva oferta a l’anterior licitació, de conformitat amb allò previst a
l’article 152.1 LCSP.

Dotzè.- Contra l’acte administratiu contingut a l’acord Segon, és a dir, contra el
desistiment de la licitació iniciada per l’acord adoptat mitjançant Resolució
d’Alcaldia núm. 2020/1462, de data 29 d’octubre de 2020 (expedient número
2020/4783), que posa fi a la via administrativa, podeu interposar els recursos
següents:
- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu,
davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb arts. 123 i 124
de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no
podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui
resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci
administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data
d’interposició.
- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. Terminis:


si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia
següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és
exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des
de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre
desestimat de forma presumpta;



si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Tretzè.- Donar compte de la present resolució a la propera Junta de Govern Local
que es celebri.

Vista l’anterior proposta, conforme amb ella, en ús de les atribucions
expressament conferides per la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, resolc en els seus propis termes.
Ripollet, a data de signatura electrònica,
L’alcalde,

En dono fe, als efectes de fe pública.
La secretaria

