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2022/00028524N
D. de Contractes i Tramitació Administrativa
Subministrament de material, reactius i medis de cultiu pel laboratori municipal
Preparació, gestió i adjudicació del contracte (P2)

RESOLUCIÓ

Antecedents
1. El 23 de març de 2022, el Departament de Compres, a petició del Departament d’Ecologia Urbana, va donar
d’alta l’expedient 2022/00013563R de contractació del subministrament de material, reactius i medis de cultiu pel
laboratori municipal per les anualitats 2022-2024, amb possibilitat de pròrroga, en el programari de gestió i
tramitació dels expedients administratius de la corporació.
2. L’1 de juny d’enguany, el Departament promotor va incorporar a l’expedient el Plec de prescripcions tècniques
i el 14 de juny d’enguany, la Memòria justificativa del contracte.
3. El 15 de juny de 2022, per resolució del 5è Tinent d’Alcaldia i Regidor de l’Àmbit d’Hisenda, Recursos Interns i
Personal, es va incoar l’expedient de contractació del subministrament referenciat.
4. El mateix dia, es va donar trasllat de l’expedient al Departament Central de Contractació per a la seva
tramitació fins a la formalització del contracte corresponent, obrint el present expedient al programari de gestió i
tramitació dels expedients administratius de la corporació..
5. El 21 de juliol del present, el Departament Central de Contractació ha redactat el plec de clàusules
administratives particulars que ha de regir el contracte de subministrament.

Fonaments jurídics
Primer.- Sobre el procediment i el contingut de l’expedient
1. De conformitat amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
l’expedient de contractació abans de sotmetre’s a aprovació ha d’estar integrat pels documents següents:
a. Una memòria justificativa que doni resposta als requeriments dels articles 28, 63.3 i 116.4 de la
LCSP.
b. Document acreditatiu de l’existència de finançament per les anualitats del contracte, d’acord amb
l’article 116.3 de la LCSP.
c. Un acord d’incoació de l’òrgan de contractació de conformitat amb l’article 116.1 de la LCSP.
d. Un plec de prescripcions tècniques de conformitat amb l’article 116.3 de la LCSP.
e. Un plec de clàusules administratives particulars de conformitat amb l’article 116.3 de la LCSP.
f. L’informe jurídic del secretari general de l’Ajuntament de conformitat amb l’apartat 8è de la disposició
addicional tercera de la LCSP.
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g. L’informe de fiscalització de la interventora municipal que haurà de recaure també sobre la valoració
que s’incorpori a l’expedient de contractació sobre les repercussions de cada nou contracte en el
compliment per part de l’Ajuntament dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
que exigeix l’article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera de conformitat amb l’article 116.3 i l’apartat 3r de la disposició addicional tercera
de la LCSP.
En l’expedient consten tots i cadascun d’aquests documents menys l’informe de la interventora municipal que
s'incorporarà abans de l’aprovació de l’expedient.
Sobre el contingut dels documents que integren l’expedient aquests contemplen, i motiven quan escau, cadascun
dels aspectes i requisits que demana la LCSP.
Segon.- Sobre el contingut del PCAP, del PPT i la memòria justificativa
1. Contingut del PCAP, del PPT i la memòria justificativa: Entre els plecs de clàusules administratives
particulars, el plec de prescripcions tècniques i la memòria justificativa del contracte es dóna resposta ajustada al
que preceptua la LCSP als ítems següents:

•

Identificació de l’objecte del contracte i la no divisió en lots, si escau.

•

Identificació de la naturalesa de l’objecte del contracte i el règim jurídic aplicable.

•

Identificació i regulació del procediment de licitació.

•

La tramitació ordinària de l’expedient.

•

El càlcul del Valor Estimat del Contracte (VEC) i del Pressupost Base de Licitació (PBL).

•

L’aplicació pressupostària i la seva consignació.

•

La durada del contracte.

•

La justificació adequada dels aspectes recollits en l’article 116.4 de la LCSP.

•

Composició i funcionament de la mesa de contractació.

•

Règim de garanties

•

Identificació del responsable del contracte i de la unitat de seguiment així com de les seves tasques.

•

Règim de pagament del preu.

•

Previsió de les condicions especials d’execució.

•

Règim de penalitats per eventuals incompliments del contracte.

•

Règim de modificació del contracte.

2. Necessitat i idoneïtat del contracte i la no divisió en lots. L’article 116.1 de la LCSP estableix que: «La
celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent
expedient, que s'iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes previstos
en l’article 28 d’aquesta Llei i que s’haurà de publicar en el perfil de contractant».
Posteriorment afegeix que en el seu apartat 2n que: «L’expedient s’haurà de referir a la totalitat de l’objecte del
contracte, sens perjudici del previst en l’apartat 7 de l’article 99 per als contractes adjudicats per lots».
La memòria justificativa del Departament d’Ecologia Urbana motiva adequadament la necessitat i la idoneïtat del
contracte, així com la decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte.
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3. Objecte del contracte. L’article 99 de la LCSP estableix que: «L’objecte dels contractes del sector públic ha
de ser determinat. Aquest objecte es pot definir segons les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen
satisfer, sense tancar l’objecte del contracte a una solució única. En especial, s’han de definir d’aquesta manera
en els contractes en què es consideri que es poden incorporar innovacions tecnològiques, socials o ambientals
que millorin l’eficiència i sostenibilitat dels béns, obres o serveis que es contractin».
L’objecte del contracte és complert i definit i no permet incorporar innovacions tecnològiques, socials o
ambientals que millorin l’eficiència i sostenibilitat dels serveis a contractar.
4. Règim jurídic del contracte. El contracte es tipifica com a contracte públic administratiu de conformitat amb
l’article 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
5. Durada del contracte. La vigència del present contracte és de 3 anys, preveient la data d’inici del contracte
per a la segona quinzena de juliol de 2022.
Per al cas que els tràmits de l’adjudicació no permetessin l’inici del contracte en la data prevista inicialment, es
procedirà al reajustament de la seva data d’inici i al reajustament de la despesa en funció de la data efectiva del
primer dia de vigència del contracte.
6. Valor Estimat del Contracte. El valor estimat del contracte és de 58.648,02 €, IVA exclòs. Aquest valor
comprèn el termini d’execució que és de 3 anys, des de l’endemà de la formalització del contracte i la eventual
pròrroga d’una anualitat més.
Essent el càlcul el següent:
Concepte

Import

Base imposable del pressupost base de licitació

44.048,02 €

Pròrrogues

14.600,00 €

Modificació de contracte

0,00 €

Subministraments addicionals 168.c) LCSP

0,00 €

Total

58.648,02 €

Tot això de conformitat amb els articles 99.2,101.5 i 116.2 de la LCSP.
7. Pressupost base de licitació. Atenent a la naturalesa de l’objecte del contracte el pressupost base de licitació
és adequat a preus de mercat tenint en compte els impactes econòmics que s’han calculat en la documentació
preparatòria de l’expedient.
El pressupost base de licitació, entesa com a despesa màxima compromesa, és de 53.298,11 €, IVA inclòs. La
base imposable del qual són 44.048,02 € i l’import de l’IVA al tipus del 21% són 9.250,09 €.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-ne cap prova
d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a la clàusula 16 del plec de clàusules
administratives generals aplicable.
No escau desglossar entre costos directes i indirectes el pressupost base de licitació atenent a la naturalesa de
l’objecte del contracte de conformitat amb la doctrina establerta per les resolucions 739/2019, de 4 de juliol de
2019, i 1161/2019, de 14 d’octubre de 2019 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
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8. Requisits de solvència. S’han concretat les magnituds, els paràmetres o les ràtios i els llindars o rangs de
valors de la solvència econòmica, financera, tècnica o professional que determinen l’admissió o l’exclusió dels
licitadors de conformitat amb l’article 92 de la LCSP. Són proporcionals a la complexitat del contracte i la
necessitat de finançament previ per a dur a terme les inversions necessàries per a executar el contracte, així com
per garantir que pot realitzar més d’un encàrrec a la vegada amb diferents clients. Tot i això, el procediment obert
simplificat abreujat regulat a l’article 159.6 de la LCSP -a utilitzar en aquesta licitació- exclou la necessitat
d’acreditar la solvència.
9. Criteris de valoració de les ofertes. Les empreses licitadores hauran d’ofertar una baixa lineal -percentual
per la totalitat dels productes relacionats i pels no estàndards, seguint el model de proposició econòmica de
l’annex I del PCAP.
En la proposició que realitzi el licitador s’entendran compresos tots els tributs, taxes i cànons de qualsevol índole,
que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que l’adjudicatari ha d’assumir conforme al previst en el PTTP.
Els criteris de valoració de les ofertes estan redactats de forma que les empreses licitadores coneixen en tot
moment com han de preparar les seves ofertes i com els seran valorades (tal i com estableix la resolució
150/2015 del TCCSP), és a dir, s’identifica què es valorarà, com es valorarà i en quant o fins quant (Resolució
45/2018 del TCCSP).
10. Finançament del contracte. La despesa que es deriva de l'execució del contracte per aquesta anualitat
s’atendrà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20650044/1722/22199 i, a aquest efecte, s’ha incorporat a
l’expedient el document RC número 12022000019539. Respecte les anualitats futures, inclosa la pròrroga en cas
d’acordar-se aquesta, s’han expedit els documents comptables que es detallen a continuació, tot i que restarà
subordinada a l’existència de crèdit que per a cadascuna d’aquestes anualitats es consigni en els exercicis
pressupostaris corresponents, de conformitat amb l’article 174.1 del TRLRHL.

Anualitat

Import

Aplicació

Tipus

Número

pressupostària

document

document

2022

14.168,85 €

20650044/1722/22199

RC

12022000019539

2023

17.135,78 €

20650044/1722/22199

RC_FUT

12022000019553

2024

21.993,48 €

20650044/1722/22199

RC_FUT

12022000019554

11. Secretària General. Aquest informe s’emet conjuntament amb la Secretaria general de l’Ajuntament, de
conformitat amb l’apartat vuitè de la disposició addicional tercera de la LCSP.
12. Òrgan de contractació. L’òrgan de contractació d’aquest expedient en el moment d’emetre’s aquest
document i d’acord amb el cartipàs municipal vigent és el 5è Tinent d’Alcaldia i Regidor de l’Àmbit d’Hisenda,
Recursos Interns i Personal, per delegació de l’Alcaldia.
13. Consideracions finals. Constitueixen la llei del contracte, el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB núm.36 Annex I de data 11.02.2003) aplicable als contractes d’aquest tipus, en tot allò que no
s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública. També regirà el contracte el plec de prescripcions
tècniques particulars regulador del servei de què n’és l’objecte en tot allò que no s’oposi o contradigui les
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previsions d’aquest plec de clàusules administratives, que, en qualsevol cas seran de prevalent aplicació
respecte d’aquelles prescripcions tècniques en cas de discrepància o discordança.
D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els responsables dels departaments o
serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar
la pertinent proposta de resolució.

Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, RESOLC:

Primer.- APROVAR l’expedient de contractació 2022/00028524N, els plecs, així com convocar el procés de
licitació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, per l’adjudicació del contracte plurianual de
subministrament de material, reactius i medis de cultiu pel laboratori municipal, amb un pressupost de licitació de
53.298,11 €, IVA inclòs, la base imposable del qual són 44.048,02 € i l’import de l’IVA al tipus del 21% són
9.250,09 €.
Segon.- AUTORITZAR la despesa derivada d’aquesta contractació per un import total de 53.298,11 €, IVA
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20650044/1722/22199 i d’acord amb el següent quadre d’anualitats
que, per les anualitats futures, restaran CONDICIONADES a l’existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos municipals corresponents, de conformitat amb l’art. 174 de l’RDL 2/2004 de 5 de març:

Anualitat

Import

Aplicació

Tipus

Número

pressupostària

document

document

2022

14.168,85 €

20650044/1722/22199

RC

12022000019539

2023

17.135,78 €

20650044/1722/22199

RC_FUT

12022000019553

2024

21.993,48 €

20650044/1722/22199

RC_FUT

12022000019554

Tercer.- PUBLICAR al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Badalona la licitació, atorgant un termini de cinc
dies hàbils per a la presentació d’ofertes.

Signatures:
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