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2019/00019949M
D. Central de Contractació
Manteniment correctiu i preventiu,revisió trimestral (4 visites), de les góndoles i línia de la
vida de l'edifici municipal viver.
Contractacions de serveis

INFORME JURÍDIC
Identificació de l’expedient
Tipus de document:

Informe que acompanya el plec de prescripcions tècniques i el plec
de clàusules administratives particulars que es proposen per a
regir el contracte de servei de manteniment correctiu i preventiu,
revisió trimestral (4 visites), de les góndoles i línia de vida de
l’edifici municipal viver, a què es refereix l’annex I d’aquest del
PPTP.

Durada del contracte:

Procediment:

La durada d’aquest contracte és de dos anys a comptar de l’endemà
de la data de la seva formalització i possibilitat de dues pròrrogues
anuals, sense que superi els 4 anys.
-El valor estimat del contracte, és de 11.000 euros (IVA exclòs al
tipus del 21%) import comprensiu del valor base d’aquest
contracte atenent la seva durada inicial establerta en dos anys, per
import de 5.000 euros, a raó de 2.500 euros per cada anualitat, el
valor de les seves possibles pròrrogues, cas d’acordar-se aquestes,
per import de 5.000,00 euros, a raó de 2.500,00 euros per cada
anualitat i 1000,00 euros en concepte de possible modificació
contractual quan es donin els supòsits a què expressament es
refereixen els plecs reguladors d’aquest contracte a raó de 500
euros respecte el primer any i 500 euros respecte el segon any.
El pressupost base de licitació que s’ ha fixat per aquest contracte
pels dos anys que comprèn la seva vigència inicial és de 6.050,00 €
per la seva vigència inicial de 2 anys (a raó de 5.000 € el valor base
del contracte i 1.050,00 € en concepte d’IVA al tipus del 21%
vigent).
SIMPLIFICAT ABREUJAT

Tramitació:

Ordinària

Òrgan al qual s’adreça:

Secretaria General i Intervenció municipal

Expedient:

TAO 2019/00019949M

Valor estimat del contracte:

Pressupost màxim de licitació

Antecedents
1.- En data 16 de juliol de 2019 es va emetre la segúent documentació tècnica, provinent del Servei de
Manteniment d’ Espais Públics d’ aquesta corporació:
- Informe tècnic de motivació en què es justifica per part de l’ esmentat Servei municipal la necessitat d’iniciar
el procediment administratiu que s’ escaigui en ares a adjudicar el contracte de serveis de manteniment
correctiu i preventiu, revisió trimestral (4 visites), de les góndoles i línia de vida de l’edifici municipal viver.
- Plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa per regir la prestació dels serveis descrits.
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- Document comptable RC que ha de servir per atendre la despesa que s’ estima que se’n derivi de la prestació
d’ aquests serveis per a l’ any 2019, emesa en data 06/11/19.
2.- Es justifica la necessitat de la present contractació per compliment de la normativa, garantir la seguretat i
bon funcionament de les instal·lacions i mantenir les condicions de confort dels edificis i instal·lacions. atès
que l’Ajuntament no disposa dels mitjans personals ni materials adequats ni suficients per prestar-los amb
recursos propis.
3.- A la vista de la documentació tècnica a què s’ha fet referència, la Resolució d’inici del regidor de l’Àmbit de
govern i territori de data 06/11/19, d’ un expedient administratiu de tipus obert simplificat abreujat i
tramitació ordinària a l’ empara de les previsions de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (en endavant, LCSP), en ares a adjudicar l’ esmentat contracte, l’ objecte del qual el constitueix
els serveis de manteniment correctiu i preventiu anual ( 1 visita), dels equips parallamps de diferents edificis
municipals.
D’ acord amb les condicions establertes en el Plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest
contracte i la lletrada sotasignada ha elaborat el Plec de clàusules administratives particulars – datat del dia d’
avui 07/11/19 – que proposa per regir -lo així com també el present informe jurídic que l’ acompanya.
4.- La durada d’ aquest contracte s’ estableix en 2 anys a comptar de l’ endemà de la data de la seva
formalització i possibilitat de dues pròrrogues anuals, sense que superi els 4 anys.
Per al cas que els tràmits licitatoris i la formalització del contracte no s’ haguessin conclòs a la data prevista
d’inici del servei prevista en els plecs reguladors del mateix, es reajustarà el termini a la data prevista de l’inici
efectiu del contracte, i es procedirà al reajustament de la despesa corresponent, de conformitat amb l’art. 96 del
Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
No obstant això, aquest contracte podrà prorrogar-se pel termini màxim de dos anys més. Aquest acord de
l’òrgan de contractació serà obligatori per l’ empresari – contractista - si l’ avís de pròrroga es comunica com a
mínim amb dos mesos d’ anticipació a la data de finalització del contracte.
5.-El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la LCSP, és de
11.000 euros IVA exclòs, import que comprèn el valor base d’aquest contracte atenent la seva durada inicial
establerta en dos anys, per import de 5.000 euros a raó de 2.500 euros/any, l’import de la seva possible
pròrroga pel termini màxim de dos anys, per un import de 5.000 euros i un 20% del preu del contracte en
concepte de possible modificació contractual davant els supòsits que expressament es recullen en aquest plec,
per una quantitat màxima de 1.000,00 euros.

El desglòs de l’ esmentat import total és tal i com es detalla a continuació:
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Atès el que preveu l’article 101.5 de la LCSP, el VEC s’ha calculat com la suma dels conceptes de «manteniment
correctiu» i «resta de manteniments».
6.- El pressupost base de licitació que s’ ha fixat per aquest contracte pels dos anys que comprèn la seva
vigència inicial és de 6.050,00 euros (a raó de 5.000 euros el valor base del contracte i 1.050,00 euros l’ IVA al
tipus del 21%) a raó del següent detall:

El desglossament del pressupost base de licitació per costos és el següent:

1. Costos directes: Despeses de personal, material,.. representen un 81%
2. Costos indirectes: inclouen les despeses generals 13% i el benefici industrial 6%

Respecte al manteniment correctiu, d'urgències i emergències aquest es realitzarà previ encàrrec dels serveis
tècnics municipals pel conducte de comunicació establert en aquest plec.

Els preus unitaris a utilitzar pel càlcul del manteniment correctiu sense IVA han estat els següents:
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Cost Hora oficial 1ª inclòs despeses directes i indirectes

40 euros/hora

Horari laboral de 8 a 18 hores

Cost Hora d’ajudant, inclòs despeses directes i indirectes

25 euros/hora

Horari laboral de 8 a 18 hores

Cost Hora oficial 1ª inclòs despeses directes i indirectes

80 euros/hora

Resta d’horari

Cost Hora d’ajudant, inclòs despeses directes i indirectes

50 euros/hora

Resta d’horari

Tipus licitatori (base de les ofertes dels licitadors): Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta,
entre d’ altres, el pressupost base de licitació, IVA exclòs, establert pel concepte servei de manteniment
correctiu i preventiu, revisió trimestral (4 visites), de les góndoles i línia de vida de l’edifici municipal viver, a
què es refereix l’annex I d’aquest del PPTP,(això és, 2.500,00 euros/any) seguint el model de proposició
econòmica de l’annex I del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte,
indicant-ne en qualsevol cas l’IVA a aplicar com a partida independent.
7.- Finançament: Pel que fa a la despesa que se’n derivi d’aquest contracte per a l’ any 2019, la qual s’ estima en
un import de 252,08 euros (IVA Inclòs) havent-se previst la seva entrada en vigor al mes de desembre d’enguany,
s’haurà d’atendre amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20443039-9208-21200 «Edificis i altres construccions» del
pressupost municipal vigent. Quant a la despesa que se’n pugui derivar per a les futures anualitats que comprengui
la seva execució així com les seves pròrrogues, cas d’acordar-se aquestes, restarà sotmesa a la condició suspensiva
de l’ existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a dites futures anualitats
per atendre el seu pagament.
La referida despesa respon a les previsions del plec de condicions tècniques. Per al cas que els tràmits licitatoris
i la formalització del contracte no s’ haguessin conclòs a la data prevista d’inici del servei prevista en aquests
plecs i en els plecs de condicions tècniques, es reajustarà el termini a la data prevista de l’inici efectiu del
contracte, i es procedirà al reajustament de la despesa corresponent, de conformitat amb l’art. 96 del Reial Decret
1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
8.- De l’ expedient així format se n’ ha de donar trasllat als Departaments de Secretaria General i Intervenció
Municipal per a l’ emissió dels seus informes previs en compliment del que preveu la disposició addicional
tercera, punt vuitè de la LCSP .
Fonaments jurídics
1. El contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis i es subjecta a les regulacions de la LCSP i la
normativa de desenvolupament. Les qüestions no previstes en aquest plec, en el plec de prescripcions
tècniques particulars regulador d’ aquest contracte i documentació complementària – documents que tenen
naturalesa contractual - es regulen per la LCSP en allò que tingui caràcter bàsic o no hi hagi altre regulació
expressa.
2. El tipus de licitació del contracte és el que s’assenyala en el Plec de clàusules administratives particulars que
s’acompanya a aquest informe.
3. L’òrgan de contractació és 4r. Tinent d’Alcaldia de l’Àmbit de Govern i Territori i l’interlocutor per aquest
contracte és el Departament Central de Contractació, adscrit al Servei de Contractació, telèfon 93 4832651,
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correu electrònic central-contractacio@badalona.cat i adreça al carrer Francesc Layret, 86-90 2ª planta, 08911
Badalona.
4.L’accés al perfil de contractant de l’Ajuntament, on constarà inserida tota la informació i documentació
referents a aquest expedient de contractació, es realitza per internet a través de la Plataforma Electrònica de
Contractació
Pública
de
la
Generalitat
de
Catalunya,
a
l’enllaç
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscpreqCode=searchCn&idCap=1678535.
5. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
6.El present procediment es durà a terme a través de mitjans electrònics, per la qual cosa les ofertes dels
licitadors es presentaran en el seu format a través de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de
Catalunya.
7. El procediment d’adjudicació és el procediment obert simplificat abreujat previst a l’article 159.6 de la LCSP
de manera que qualsevol empresari interessat que compleixi els requisits de capacitat indicats en la clàusula 7
del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte hi podrà concórrer presentanthi una proposició, excloent-se qualsevol mena de negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
8. Sens perjudici de la previsió de l’article 140.4 de la LCSP en virtut de la qual les circumstàncies relatives a la
capacitat, solvència i no trobar-se en causa de prohibició de contractar han de concórrer en la data final de
presentació d’ofertes i mantenir-se en el moment de formalització o perfecció del contracte, cal significar que
en aquesta tipologia de procediment (procediment obert simplificat); serveis amb valor estimat inferior a
35.000 euros i d’ acord amb el que preveu l’article 159.6 b) de la LCSP, s’ eximeix als licitadors de l’ acreditació
de la solvència econòmica i financera i tècnica i professional.
9. La convocatòria de la licitació es farà mitjançant publicació de l’anunci en el Perfil de contractant d’ aquest
Ajuntament.
10.L’òrgan d’assistència per a l’adjudicació del contracte, que decidirà l’admissió o inadmissió dels candidats o
licitadors, avaluarà les ofertes admeses i proposarà l’adjudicació del contracte és la Mesa de Contractació de l’
Ajuntament de Badalona, que pel tipus de procediment simplificat abreujat te un carecter potestatiu.
11. A l’ expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars, elaborat per la sotasignada, que
es proposa per regir aquest contracte. El seu contingut s’ajusta a les necessitats de gestió i a les exigències de
procediment, en particular, al previst a l’article 122 de la LCSP i 67 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, així com al plec de clàusules administratives generals vigents, en
tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública i a la nova normativa comunitària
en matèria de contractació.
12. D’acord amb el que preveu la disposició addicional tercera, punt vuitè de la LCSP, que conté normes
específiques de contractació per les entitats locals, l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars
ha d’anar precedida dels informes del secretari general i de l’ interventor municipal.
13. 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.

CONCLUSIÓ
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Per tot l’ exposat, els lletrats sotasignats, salvant un altre criteri millor fonamentat en dret, considera que el
Plec de clàusules administratives particulars adjuntes, i l’expedient de contractació conformat resulten
conformes a dret.
L’ òrgan competent per resoldre aquest expedient és el 4r. Tinent d’Alcaldia de l’Àmbit de Govern i Territori.

ANA SOTO MARAVER, Tècnica grau superior llicenciat en Dret,
07/11/2019

JOSEP DURAN VAZQUEZ, Cap de Servei, 08/11/2019
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