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Tràmit:

Contractació administrativa
Adjudicació del subministrament consistent en l’adquisició d’un
vehicle elèctric tipus furgoneta per la Brigada municipal
Acord Junta de Govern
EG 1255/2017
Resolució expedient

1. Antecedents de fet:
I. Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat 22 d’agost de
2018, es va resoldre aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que regeixen la contractació del subministrament consistent en
l’adquisició d’un vehicle elèctric tipus furgoneta destinat als servei de l’Àrea de Mobilitat
de Navàs pel procediment obert simplificat sumari, aprovant l’expedient de contractació
mitjançant procediment obert amb oferta econòmicament més avantatjosa diversos
criteris d’adjudicació (EG 1255/2018).
II. En el BOP de data 12 de setembre de 2018 es van publicar els esmentats Plecs per tal
de portar a terme l’esmentada licitació a través de la plataforma de serveis de
contractació pública, mitjançant el perfil del contractant de l’Ajuntament de Navàs,
fixant-se el preu base de licitació en 25.247,93 € (a més l’IVA) i 30.550,00 € (IVA inclòs).
III. El termini de presentació de sol·licituds finalitzà el passat 26 de setembre de 2018,
sense que s’hagés presentat cap proposició econòmica.
IV. Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat 11 d’octubre de
2018, es va aprovar l’ampliació de terminis per la presentació de sol·licituds en 10 dies
hàbils més; és a dir, fins el 26 d’octubre de 2018.
V. Per part de la societat Autotransversal SL, en data 26 d’octubre de 2018, es va
presentar mitjançant la plataforma de contractació una proposició, l’import de la qual
estava per sobre de l’import del valor estimat del contracte, en el que es va detectar
que havien inclòs les millores en el preu ofertat.
VI. En aquest sentit, en data 20 de novembre de 2018 es va requerir a l’esmentada
societat per tal d’esmenar la seva proposició en el termini de cinc dies a partir de la
data de recepció del requeriment, tenint en compte que en el punt 3 del plec de
prescripcions tècniques de l’esmentada licitació s’especifica el següent: «El valor
estimat del contracte serà de 30.550 € (IVA inclòs). No s’acceptarà cap oferta que
superi aquest import.»
VII. Requerida la societat per justificar la proposta econòmica i examinada la
documentació aportada, la qual es va presentar davant el registre d’aquest Ajuntament
(RE 3536, de 21 de desembre) amb un nou document d’esmena de la proposició
econòmica, al qual es va valorar en 24.642,63 € (a més l’IVA) i 29.817,59 € (IVA inclòs).
VIII. Per part de la Mesa de Contractació es va emetre una acta en data 7 de gener de
2019, en la qual es considera vàlida la proposta econòmica presentada per la societat
Autotransversal SL i, per tant, es proposava l’adjudicació del subministrament a
l’esmentada societat.
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PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE L’ÀREA D’URBANISME

IX. Per tant, per part de l’òrgan municipal competent es pot procedir a efectuar
l’adjudicació de l’esmentat subministrament atès que en el termini de presentació de
sol·licitud no es va presentar cap altra societat.
2. Fonaments de dret.
1r.- La normativa aplicable és la següent:
•

•
•
•

•
•
•
•

Articles 36.1, 63.1, 131.2, 151, 153.1, 159.6 i les Disposicions addicionals 2ª, 3ª
i 15ª de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per la Llei 9/2017, de 8
de novembre.
Directives 23/2014/UE i 24/2014/UE del Parlament i del Consell.
Article 72 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Les ordenances, el reglament orgànic de la Corporació i les bases d'execució del
pressupost.

2on: Per atendre aquesta despesa xifrada en 29.817,59 € (IVA inclòs), existeix
consignació
pressupostària
suficient
a
l'aplicació
pressupostaria
núm.
2019.002.450.62400 del pressupost de la Corporació per a l’exercici de 2019.

3er: L’òrgan competent per a l’aprovació del contracte esmentat és l'Alcaldia, segons
disposa l'article 21.1.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, segons redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, així com de
conformitat amb el que estableix la DA segona de la LCSP, pel qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer.
Aquesta competència fou delegada a la Junta de Govern Local, mitjançant Decret
núm. 472/2015, de 19 de juny, publicat al BOP amb número de registre
022015017552, de data 9 de juliol de 2015.
En conseqüència de tot el que s'ha exposat, es proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent
ACORD:
Primer: ADJUDICAR la contractació del subministrament consistent en l’adquisició
d’un vehicle elèctric tipus furgoneta per la Brigada municipal, a la societat
Autotransversal SL, amb CIF núm. B62947718, per l’import de 24.642,63 € (a més
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Per tot plegat, s’haurà de procedir a incorporar la despesa en el capítol d’inversions del
nou pressupost per l’exercici del 2019.

l’IVA) i 29.817,59 € (IVA inclòs), en base als antecedents de fet i fonaments de dret que
figuren a la part expositiva d’aquesta proposta.
Segon: AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa indicada anteriorment amb càrrec a
l’aplicació pressupostària núm. 2019.002.450.62400, dins el capítol VI d'inversions del
pressupost de la Corporació per l’exercici del 2019, en la qual existeix consignació
pressupostària suficient per atendre aquesta despesa.
Per tot plegat, s’haurà de procedir a incorporar la despesa en el capítol d’inversions del
nou pressupost per l’exercici del 2019.
Tercer: DETERMINAR que l'execució del contracte s'haurà de portar a terme de
conformitat amb allò que disposa el Plec de clàusules administratives particulars, així
com les corresponents prescripcions tècniques.
Quart: PUBLICAR l’anunci d’adjudicació i formalització del contracte en el perfil del
contractant en un termini no superior a 15 dies, tal i com s’estableix en els articles 151
i 154 de la LCSP respectivament.
Cinquè: DESIGNAR, d’acord amb l’article 62.1 de la LCSP, com a responsable del
contracte al regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme, Sr. Josep Casafont Cendra, al qual li
correspon supervisar-ne l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització correcte de la prestació pactada.
Sisè: INFORMAR que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:



Reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.
Contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
Qualsevol altre recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de conformitat
amb la normativa vigent.

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir
del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació
apareguda al diari o butlletí oficial.
Setè: PRACTICAR en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
Notificacions: a l’adjudicatari, a la resta dels ofertants i als tècnics externs designats, si és
el cas, tal i com determina l’article 151.3 de la LCSP.
Comunicacions internes: al responsable del contracte, al Departament d’Intervenció i
Tresoreria i a l’Àrea d’Urbanisme.
Vuitè: COMUNICAR al Registre de contractes del sector públic les dades bàsiques del
contracte adjudicat, entre les que figurarà la identitat de l’adjudicatari, l’import de
l’adjudicació, així com el desglossament del corresponent IVA, tal i com determina l’article
346.3 de la LCSP.
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Novè: REMETRE al «Tribunal de Cuentas» l’esmentat contracte menor, de conformitat
amb l’article 335.1 de la LCSP per via electrònica a través de la Plataforma de
contractació on està ubicat el perfil del contractant corresponent a l’Ajuntament de Navàs.
Desè: FACULTAR al Sr. alcalde - president per a l’execució dels presents acords i la
signatura de quants documents siguin necessaris.
Onzè: FORMALITZAR en document administratiu un document contractual que s’ajusti
amb exactitud a les condicions de la licitació, sens perjudici de la sol·licitud per part del
contractista d’elevar el contracte a escriptura pública, les despeses del qual correran a
càrrec seu.
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que cregui més adient.
Navàs, signat digitalment al marge
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El tinent d'alcalde delegat

