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ÀREA D’ESPAI PÚBLIC
EXP.: 4/2021/COBR

INFORME
PER DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ TRAMITAT PER ADJUDICAR,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLLIFICAT SUMARI I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA,
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)

1. Per resolució de la Tinència d’Alcaldia, en 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, 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, d’acord amb el plec de
clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques, i un pressupost màxim
de licitació de 96.545,30 € (l’IVA inclòs), d’acord amb el següent detall per lots:

Lots
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 Pau 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
(VA inclòs)

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 €

El pressupost base de licitació de cada lot compren el preu de les diferents unitats d’obra, així com
també les despeses generals, benefici industrial i l’IVA corresponent.
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.
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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 es publiquen. 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.
En base a tot el que s’ha exposat, INFORMEM FAVORABLEMENT I SOL·LICITEM:
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 i tornar a publicar l’anunci de licitació per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert
simplificat abreujat, 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, distribuït en tres lots
diferenciats, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions
tècniques, i un pressupost màxim de licitació de 96.545,30 € (l’IVA inclòs), d’acord amb el següent
detall per lots:

Lots
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

Import
(Sense IVA)

IVA (21%)

TOTAL
(VA inclòs)

48.790,00 €

10.245,90 €

59.035,90 €

22.669,50 €

4.760,60 €

27.430,10 €
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de l’escola Pau Can Palmer de
Viladecans.
Lot 3: Porta accés a l’Ateneu de
Cultura Popular de Can Batllori de
Viladecans.

8.330,00 €

1.749,30 €

10.079,30 €

TOTAL

79.789,50 €

16.755,80 €

96.545,30 €

Viladecans, en la data de la signatura electrònica

