Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Ripollet (Barcelona),
CERTIFICO: Que, el 24 de maig de 2022, la Junta de Govern Local, en exercici de
les competències que li han estat delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019,
de 5 de desembre, publicades en el BOP el dia 16-12-19, aprovà, entre d’altres,
l’acord següent:
“3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA
3.1. Economia:
3.1.3. Desistiment d’adjudicació i aprovació de l’inici de nou expedient
administratiu de licitació pública, del contracte de servei de divulgació
ambiental del projecte Casa natura de Ripollet.
Fets
1.

El 25 de gener de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar l’inici de
l’expedient del contracte administratiu de servei de divulgació ambiental del
projecte Casa Natura de Ripollet, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària, aprovant els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP)
i de prescripcions tècniques que el regeixen (PPT), amb número d’expedient
2022/74.

2.

El 26 de gener de 2022, des de Serveis Econòmics/Contractació, es va
procedir a la publicació del corresponent anunci al Perfil de contractant de la
Generalitat de Catalunya.

3.

Una vegada oberts els tres sobres corresponents d’aquesta licitació, i publicat
l’informe tècnic de valoració de les propostes presentades per les licitadores
acreditatives dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor
(contingudes al sobre B), i l’acta d’obertura del sobre C, amb la valoració de
les ofertes econòmiques en aplicació dels criteris d’adjudicació avaluables de
forma automàtica previstos al PCAP, es va detectar un error en el
plantejament de la fórmula matemàtica prevista al Plec de clàusules
administratives particulars (PCAP) per a la valoració de les ofertes
econòmiques.

4. El 17 de març de 2022, es va reunir la Mesa de contractació, donant lectura
i aprovació a l’informe subscrit en aquest sentit per la per la tècnica de
Contractació, de conformitat amb allò previst a l’article 152 LCSP, va acordar
proposar el desistiment del procediment de contractació del servei de
divulgació ambiental del projecte Casa Natura de Ripollet, amb número
d’expedient 2022/74, per raó d’interès públic, al haver-se posat de manifest
l’error inesmenable de la fórmula matemàtica prevista al PCAP per a la
valoració de les ofertes econòmiques de les licitadores, i per tant, per

tractar-se aquest d’un defecte inesmenable de les normes de preparació
d’aquesta contractació.
5.

El 29 d’abril de 2022, la tècnica de Medi Ambient, va emetre informe,
incorporat en l’expedient administratiu, justificant la necessitat que
persisteix de contractar el servei de divulgació ambiental del projecte Casa
Natura de Ripollet, motivada pel compromís de difondre coneixements sobre
sostenibilitat ambiental a la ciutadania.

6. El 29 d’abril de 2022, la tècnica de Medi Ambient, també va emetre informe
amb l’anàlisi de la coherència econòmica i pressupostària i la projecció de la
inversió, que consta incorporat en l’expedient administratiu.
7.

L’Ajuntament de Ripollet, no disposa de mitjans tècnics materials ni humans
necessaris per executar un contracte d’aquestes característiques, motiu pel
qual cal procedir a la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i
igualtat de tracte.

8.

El Departament de Serveis Econòmics, Contractació, va elaborar el Plec de
clàusules administratives particulars –PCAP–, mentre que el Plec de
prescripcions tècniques –PPT– va estar redactar per la tècnica de Medi
Ambient, quin tenor i documentació conformen l’expedient administratiu de
licitació i posterior contracte administratiu, donant compliment als articles
122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
LCSP, i als articles 66 a 70 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

9. L’objecte del contracte en les categories de la classificació en el vocabulari
comú de contractes públics (CPV), segons el Reglament número 213/2008
de la Comissió Europea, té la numeració següent:




80000000-4–Serveis educatius i de formació.
80540000-1–Serveis de formació en matèria ambiental.
90700000-4–Serveis mediambientals.

Fonaments de dret
1.

La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la d’un
contracte administratiu de serveis, d’acord amb la definició que del mateix
estableix l’article 17 LCSP.

2.

En aplicació del tenor de l’article 101 de la LCSP relatiu al càlcul del valor
estimat dels contractes, que ve determinat per l’import total, tot excloent

l’impost sobre el valor afegit (IVA), a pagar, el seu import ascendeix a
149.442,74 €.
3.

En el càlcul de l’import total estimat s’ha de tenir en compte qualsevol forma
d’opció eventual, les eventuals pròrrogues del contracte, i les modificacions
previstes.

4. La contractació es tramitarà de forma ordinària, per procediment obert,
adjudicació mitjançant l’aplicació de criteris avaluables de manera
automàtica.
5.

La disposició addicional segona de la LCSP, atenent a la quantia i
característiques de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la
competència com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a
la Junta de Govern Local, segons consta en el punt cinquè 3.a) de la Resolució
d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
1. Desistir, del procediment d’adjudicació del contracte administratiu de servei
de divulgació ambiental, del projecte Casa Natura de Ripollet (expedient
2022/74).
2. Aprovar, la necessitat de disposar del servei de divulgació ambiental, del
projecte Casa Natura de Ripollet.
3. Aprovar, la necessitat de procedir a la licitació del contracte de servei de
divulgació ambiental del projecte Casa Natura de Ripollet, quines prestacions
estan genèricament enunciades al contingut dels documents Plec de clàusules
administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques, continguts a
l’expedient administratiu.
4. Aprovar, la despesa derivada d’aquest contracte, que s’imputarà a l’aplicació
pressupostària 1721-22799 (Contracte Promoció Casa Natura).
5. Autoritzar, la despesa màxima per atendre el servei, amb consignació suficient
pels exercicis en que tingui vigència el contracte, amb els imports següents:



Any 2022: de setembre a desembre (4 mesos), despesa de 11.321,42 €, més
l’IVA de 2.377,50 €, fan un total de 13.698,92 €.
Any 2023: de gener a desembre (12 mesos), despesa de 33.964,26 €, més
l’IVA de 7.132,49 €, fan un total de 41.096,75 €.



Any 2024: de gener a agost (8 mesos), despesa de 22.642,84 €, més l’IVA
de 4.754,99 €, fan un total de 27.397,83 €.

El contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la
seva autorització o realització es subordina al crèdit que, per a cada exercici,
autoritzi el pressupost de l’Ajuntament, de conformitat amb el que preveu l’art.
174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març).
6. Aprovar donar inici a la tramitació ordinària de l’expedient de contractació de
referència, convocant la licitació per procediment obert, d’acord amb la
documentació que l’integra, aprovant el Plec de clàusules administratives
particulars, el Plec de prescripcions tècniques i resta de documents i informes
que l’integren.
7. Aprovar l’expedient administratiu de contractació, disposant la seva obertura.
8. Disposar que la Mesa de contractació estarà integrada pels membres que
s’indiquen a continuació:
President: l’alcalde de la corporació o regidor en qui delegui.
Vocals: la secretària de l’Ajuntament, l’interventor de l’Ajuntament i un tècnic
de Medi Ambient, o bé les persones en que puguin delegar.
Secretari: actuarà com a secretari un funcionari de la corporació.
9. Notificar, el present acord a les empreses licitadores en el procediment
desistit, mitjançant la publicació a la Plataforma de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya.
10. Facultar l’alcalde, per a l’execució dels actes que siguin escaients, per a
l’efectivitat del present acord.”
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, segons el que autoritza l’article 206
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
amb el vistiplau de l’alcalde.
Ripollet, a data de la signatura electrònica

