Document verificable a https://registre.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp , mitjançant el codi segur de verificació 13530410261640062321

Data:

Núm. EXP: 4/2021/COBR

DEPARTAMENT: Departament de Compra Pública
OBJECTE:
DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ TRAMITAT PER ADJUDICAR EL
CONTRACTE ADMINISTRATIU D’EXECUCIÓ DE LES OBRES I TREBALLS DE MILLORA DE
TANCAMENTS D’ALUMINI A LES AULES D’EDUCACIÓ INFANTIL DE LES ESCOLES MARTA
MATA I CAN PALMER, AIXÍ COM LA PORTA D’ACCÉS A L’ATENEU DE CULTURA POPULAR
DE CAN BATLLORI A VILADECANS, APROVAR ELS NOUS PLECS I TORNAR A INICIAR
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
(Exp. AEP/ASG/Contractació/2021/19– 4/2021/COBR)

RESOLUCIÓ DE TINÈNCIA D’ALCALDIA
ANTECEDENTS
1. Per resolució de la tinenta d’alcalde de Compra Pública de l’Ajuntament de Viladecans de data 12
de maig de 2021, es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques així com l’inici i la tramitació de l’expedient administratiu de contractació per a l’adjudicació,
mitjançant procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, del contracte administratiu
d’execució de les obres i treballs de millora dels tancaments d’alumini de les aules d’educació
infantil de les escoles Can Palmer i Marta Mata, així com la porta d’accés a l’Ateneu de Cultura
Popular de Can Batllori a Viladecans, mitjançant el foment de la contractació de persones amb
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i amb mesures de contractació pública
sostenible, essent el pressupost base de licitació d’aquest contracte per un import total de 96.545,30
€ (inclòs l’IVA, les despeses generals i el benefici industrial), d’acord amb el següent detall per lots:
Lot

LOT 1:
Tancaments d’alumini aules educació
infantil de l’escola Marta Mata de
Viladecans.
LOT 2:
Tancaments d’alumini aules educació
infantil i educació especial de l’escola
Can Palmer de Viladecans.
LOT 3:

Import sense
IVA

IVA (21%)

Total (inclosos
l’IVA, el benefici
industrial i les
despeses
generals)

48.790,00 €

10.245,90 €

59.035,90 €

22.669,50 €

4.760,60 €

27.430,10 €

8.330,00 €

1.749,30 €

10.079,30 €
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Porta accés a l’Ateneu de Cultura
Popular de Can Batllori de
Viladecans.
TOTAL

79.789,50 €

16.755,80 €

96.545,30 €

En la mateixa resolució de la tinenta d’alcalde de Compra Pública de l’Ajuntament de Viladecans de
data 12 de maig de 2021 es va aprovar l’autorització de la despesa per un import total de 96.545,30 €
(inclòs l’IVA, les despeses generals i el benefici industrial) a càrrec de les aplicacions pressupostàries
següents del pressupost general de l’exercici de 2021:
Aplicació pressupostària
21010/32300/63200 PLA REHABILITACIÓ ESCOLES
31021/93320/63200 INVERSIONS ESCOLES
31021/93300/63201 MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS

2021
33.834,26 €
(A-12021000027299)
52.631,74 €
(A-1202100027300)
10.079,30 €
(A-12021000027370)

2. La convocatòria del procediment obert es va publicar en data 14 de maig de 2021 al Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de Viladecans.
3. La data màxima de presentació de les proposicions per a aquest procediment de licitació era el dia
31 de maig de 2021, i finalitzat el termini de presentació d’ofertes, no n’ha estat presentada cap.
4. Vist l’informe emès pel cap de la unitat de Manteniment d’Edificis i pel director de l’Àrea d’Espai
Públic, en data 8 de juny de 2021, en el que es manifesta:
“…4. Per part de qui subscriu s’ha contactat amb diverses empreses del sector per conèixer els
motius de la no presentació d’ofertes en aquest procediment de licitació. S’ha pogut verificar que
el motiu de la no presentació d’oferta no ha estat per les condicions establertes en els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats, i es valora que la
licitació no ha suscitat interès entre les empreses del sector atès que són empreses que
treballen amb el sector privat i no amb el públic i no tenen per costum revisar les licitacions que
surten publicades. Altres empreses han manifestat la càrrega de feina que suposa preparar una
licitació per tota la documentació que cal presentar, sense cap garantia de resultar adjudicatari.
5. A instàncies de la indicació realitzada el dia 31 de maig de 2021, pels tècnics de la Secció
d’Obres i Manteniment dels Serveis Territorials d'Educació al Baix Llobregat es valora la
conveniència d’introduir una modificació poc rellevant en el disseny i la descripció d’algunes
unitats d’obra, que no modifiquen el pressupost màxim de licitació.
6. Atès que la tramitació d’un nou expedient de licitació suposa l’aplaçament de l’adjudicació
dels treballs, i que això dificulta que els treballs al centres escolars es puguin executar abans de
l’inici del curs escolar 2021-22, es proposa ampliar els terminis previstos als plecs, per facilitar la
coordinació de l’execució dels treballs amb el funcionament dels centres. Així mateix, es proposa
realitzar canvis en el plec de clàusules administratives particulars aprovat, d’acord amb el nou
informe i memòria justificativa del contracte que s’adjunta a l’expedient de contractació. ….”
5. A l’esmentat informe, el cap de la unitat de Manteniment d’Edificis i el director de l’Àrea d’Espai
Públic informen favorablement i sol·liciten declarar desert el procediment, aprovar els nous
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques (amb els canvis indicats al
nou informe i memòria justificativa del contracte que s’adjunta a l’expedient de contractació) i tornar a
publicar l’anunci de licitació per a l’adjudicació del contracte mitjançant procediment obert simplificat
abreujat.
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6. Els serveis tècnics del departament de Compra Pública de l’Àrea de Serveis Generals han redactat
el nou plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir la present contractació, el
qual inclou els pactes i condicions definidores dels drets i obligacions de les parts contractants.
7. Els serveis tècnics de la unitat de Manteniment d’Edificis del departament de Serveis Públics de
l’Àrea d’Espai Públic han elaborat el nou plec de prescripcions tècniques que haurà de regir la
present contractació.
8. El valor estimat del present contracte (VEC) és per un import total de 79.789,50 € (IVA exclòs),
d’acord amb el següent detall per lots:
Lot

VEC

LOT 1:
Tancaments d’alumini aules educació infantil de l’escola Marta Mata de
Viladecans.
LOT 2:
Tancaments d’alumini aules educació infantil i educació especial de
l’escola Can Palmer de Viladecans.
LOT 3:
Porta accés a l’Ateneu de Cultura Popular de Can Batllori de Viladecans.
TOTAL

48.790,00 €
22.669,50 €
8.330,00 €
79.789,50 €

9. El Pressupost base de licitació, és per un import total de 96.545,30 € (inclòs l’IVA, les despeses
generals i el benefici industrial), d’acord amb el següent detall per lots:
Lot

LOT 1:
Tancaments d’alumini aules educació
infantil de l’escola Marta Mata de
Viladecans.
LOT 2:
Tancaments d’alumini aules educació
infantil i educació especial de l’escola
Can Palmer de Viladecans.
LOT 3:
Porta accés a l’Ateneu de Cultura
Popular de Can Batllori de
Viladecans.
TOTAL

Import sense
IVA

IVA (21%)

Total (inclosos
l’IVA, el benefici
industrial i les
despeses
generals)

48.790,00 €

10.245,90 €

59.035,90 €

22.669,50 €

4.760,60 €

27.430,10 €

8.330,00 €

1.749,30 €

10.079,30 €

79.789,50 €

16.755,80 €

96.545,30 €

FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 1, 28, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
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2. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de contracte administratiu
d’obres, d’acord amb la definició que del mateix estableix l’article 13 de la LCSP.
3. L’article 25.1 a) i el capítol I del títol II del llibre II (art. 231 a 246) de la LCSP, que regulen el
contracte administratiu d’obres.
4. L’article 29 de la LCSP, relatiu al termini d’execució dels contractes administratius.
5. L’article 101 de la LCSP, relatiu al càlcul del valor estimat dels contractes, que estableix que el
valor estimat dels contractes el determina l’import total, sense incloure-hi l’impost sobre el valor afegit
(IVA), pagador segons les estimacions de l’òrgan de contractació. En el càlcul de l’import total estimat
s’hi ha de tenir en compte qualsevol forma d’opció eventual i les eventuals pròrrogues, així com la
possibilitat de que el contracte sigui modificat.
6. L’article 131.2 de la LCSP, que estableix la forma d’adjudicació mitjançant procediment obert i
l’article 159.6 de la mateixa llei, que regula el procediment obert simplificat abreujat, el qual és
aplicable a la present licitació tota vegada que es donen les dues condicions que estableix
aquest article:
a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 80.000 euros en el cas de contractes d’obres.
b) Que els criteris d’adjudicació que preveu el plec siguin tots quantificables mitjançant la mera
aplicació de fórmules, i no n’hi hagi cap d’avaluable mitjançant un judici de valor.
7. Els articles 135, 159.2 i 159.6 de la LCSP, en funció dels quals procedeix anunciar la licitació al
Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Viladecans, amb una antelació mínima de 10 dies hàbils a
l’assenyalat com a últim per a la presentació de les proposicions.
8. L’article 63 de la LCSP, relatiu al perfil del contractant.
9. L’article 46 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, que excepciona l’existència de replanteig previ en les reparacions menors i
les obres de conservació. De conformitat amb la valoració realitzada pels serveis tècnics municipals,
les obres objecte del contracte són obres de manteniment i reparació d’equipaments públics, sobre
obres preexistents, motivades pel deteriorament.
10. Els articles 122 i 124 de la LCSP, que regulen els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques, els quals estableixen les condicions d'execució del
contracte, el qual consta a l’expedient i reuneix els requisits establerts a la LCSP.
11. L’article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, del Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, de mesures urgents en matèria de contractació pública i l’article 99.3 de la
LCSP, en els quals s’estableix que en els contractes on no hi haig divisió per lots, s'haurà d'incloure a
l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives
particulars o documents que regeixen les contractacions.
12. El Decret de l’Alcaldia núm. 2021/2366 de data 13 d’abril de 2021, de delegació de competències
en materia de contractació, en virtut del qual l’adopció d’aquesta resolució és competència de la
tinenta d’alcalde de Compra Pública.
Vist l’informe emès per la responsable del departament de Compra Pública i pel responsable del
departament d’Assessorament Jurídic de l’Àrea de Serveis Generals, amb la conformitat del Secretari
General de la Corporació.
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RESOLC:
PRIMER.- DECLARAR DESERT el procediment de licitació tramitat per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert simplificat sumari i tramitació ordinària, del contracte administratiu d’execució
de les obres i treballs de millora dels tancaments d’alumini de les aules d’educació infantil de
les escoles Can Palmer i Marta Mata, així com la porta d’accés a l’Ateneu de Cultura Popular
de Can Batllori de Viladecans, mitjançant el foment de la contractació de persones amb
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i amb mesures de contractació pública
sostenible, per no haver estat presentada cap oferta.
SEGON.- APROVAR els nous plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat i tramitació
ordinària, del contracte administratiu d’execució de les obres i treballs de millora dels tancaments
d’alumini de les aules d’educació infantil de les escoles Can Palmer i Marta Mata, així com la porta
d’accés a l’Ateneu de Cultura Popular de Can Batllori a Viladecans, mitjançant el foment de la
contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i amb mesures de
contractació pública sostenible, essent el pressupost base de licitació d’aquest contracte per un
import total de 96.545,30 € (inclòs l’IVA, les despeses generals i el benefici industrial), d’acord amb el
següent detall per lots:
Lot

LOT 1:
Tancaments d’alumini aules educació
infantil de l’escola Marta Mata de
Viladecans.
LOT 2:
Tancaments d’alumini aules educació
infantil i educació especial de l’escola
Can Palmer de Viladecans.
LOT 3:
Porta accés a l’Ateneu de Cultura
Popular de Can Batllori de
Viladecans.
TOTAL

Import sense
IVA

IVA (21%)

Total (inclosos
l’IVA, el benefici
industrial i les
despeses
generals)

48.790,00 €

10.245,90 €

59.035,90 €

22.669,50 €

4.760,60 €

27.430,10 €

8.330,00 €

1.749,30 €

10.079,30 €

79.789,50 €

16.755,80 €

96.545,30 €

TERCER.- Tornar a CONVOCAR procediment obert simplificat abreujat per a l’adjudicació,
mitjançant tramitació ordinària, del contracte administratiu d’execució de les obres i treballs de millora
dels tancaments d’alumini de les aules d’educació infantil de les escoles Can Palmer i Marta Mata,
així com la porta d’accés a l’Ateneu de Cultura Popular de Can Batllori a Viladecans, mitjançant el
foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i amb
mesures de contractació pública sostenible.
QUART.- PUBLICAR l’anunci de licitació al PERFIL del CONTRACTANT de l’Ajuntament de
Viladecans, consultable a la seu electrònica http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Viladecans,
amb una antelació mínima de 10 dies hàbils a l’assenyalat com a últim per a la presentació de les
proposicions.
CINQUÈ.- DONAR compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local, en la propera sessió que
es celebri.
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SISÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquesta resolució a l’Àrea d’Espai Públic (unitat de Mateniment
d’Edificis del departament de Serveis Públics) i a l’Àrea de Serveis Generals (Intervenció General,
Tresoreria i departament de Gestió Econòmica) als efectes que hi corresponguin.
Així ho mana i signa la tinenta d’alcalde de Compra Pública, davant meu, el responsable del
departament d’Assessorament Jurídic de l’Àrea de Serveis Generals per delegació material i de
signatura atorgada per Decret de l’Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, que ho certifico.

Viladecans, a data de la signatura electrònica
per delegació del secretari general,
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