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MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GÓMEZ,
L’AJUNTAMENT DE VILADECANS.-

SECRETARI

GENERAL

DE

C E R T I F I C O: Que la Junta de Govern Local, en la sessió Ordinària
realitzada el dia 13 de novembre de 2019 , adoptà, entre d’altres, l’acord
següent:

Departament de Compra Pública; 34/2019/CSUBM
ACORD NÚM. 11.- APROVAR LA MODIFICACIÓ, MITJANÇANT UNA
AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT
PERIÒDIC, DE MATERIAL HIGIÈNIC PER A LES DIVERSES ÀREES I
SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS I PER LES ESCOLES
PÚBLIQUES
MUNICIPALS
NOVACOLOR,
SL
(EXP.
ASG/Contractació/2018/33 - 34/2019/CSUBM).ANTECEDENTS
1. Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans,
adoptat en sessió ordinària celebrada en data 27 de juny de 2018, es va aprovar
l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària,
amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al plec de
prescripcions tècniques i a l’oferta presentada, en tot el que millori els esmentats
plecs, del contracte administratiu de subministrament periòdic de material
higiènic pels departaments de les diverses àrees i serveis de l’Ajuntament
de Viladecans i per les escoles públiques municipals, pel període comprés
entre l’1 de juliol de 2018 i el 30 de juny de 2020, a favor de l’empresa
Novacolor, SL, en base a preus unitaris, i una despesa màxima autoritzada pels
dos anys de la seva execució, per un import màxim de 31.927,21 € (l’IVA inclòs),
sense que l’Ajuntament de Viladecans s’obligui a exhaurir en la seva totalitat sino
que la despesa anirà en funció de les necessitats de material higiènic a
subministrar, d’acord amb el següent detall:
Import sense IVA (21%)
IVA
Previsió
despesa
màxima anual
Previsió
despesa
màxima dos anys

Total
(IVA inclòs)

13.193,06 €

2.770,54 €

15.963,60 €

26.386,12 €

5.541,09 €

31.927,21 €

Carrer Jaume Abril, 2 - 08840 – Viladecans (Barcelona) - http://www.viladecans.cat
Telèfon 93 635 18 00 -- Fax 93 637 04 02 --

Document verificable a https://carpeta.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp , mitjançant el codi segur de verificació 12436410755533157760

2. A l’informe emès per la cap del departament de Compra Pública de l’Àrea de
Serveis Generals de l’Ajuntament de Viladecans, en data 7 de novembre de
2019 es manifesta:
“.... 2. Ateses les diverses peticions de material higiènic que s’han rebut al
departament de Compra Pública des de l’inici de la vigència del contracte, per
part dels diversos departaments, serveis municipals i escoles, de tal manera que
a data d’avui, de la despesa màxima autoritzada i disposada en el contracte,
queda disponible el següent crèdit:
Aplicació pressupostària

Import
màxim
anual
disposat
2019

Crèdit
actual
disponible
2019

15060 92000 22000 (material d’oficina)
8.463,00

575,03 €

7.500,60

1.269,03 €

31021 32300 21200 (conservació i
reparació col·legis)
3. Davant d’aquesta situació, per tal d’atendre les diverses peticions d’articles o
productes de material higiènic que es pugin rebre durant els mesos de novembre
i desembre, es fa necessari ampliar la despesa màxima autoritzada i disposada
per poder adquirir un major nombre d’articles del material higiènic objecte del
contracte.
4. El valor estimat (VEC) i el pressupost de licitació d’aquest contracte van ser
calculats en el seu dia tenint en compte la despesa que potencialment podia ser
generada durant la vigència del contracte i les seves pròrrogues, en el seu cas,
en base a la despesa realitzada en els dos anys anteriors en concordança amb
el crèdit pressupostari assignat per a aquest contracte.
5. El present contracte és en base a preus unitaris, sense que l’Ajuntament de
Viladecans s’obligui a exhaurir en la seva totalitat, sino que la despesa anirà
en funció de les necessitats d’articles de papereria a subministrar.
6. El plec de clàusules administratives particulars que regeix el present contracte,
en la seva clàusula 1.9. relativa a la “modificació de contracte”, s’indica que una
de les causes possibles de modificació és l’ampliació de les unitats inicialment
previstes, establint que durant la vigència del contracte, les ampliacions de les
unitats de cada producte o article vindran determinades per un eventual
increment d’articles a subministrar per atendre les demandes del
subministrament i les comandes inicialment no previstes, que es puguin produïr
com a conseqüència de la incorporació de nous edificis municipals, escoles o de
més personal al servei de l’administració, que motivin un major consum de
material higiènic. Així mateix, s’estableix a l’esmentada clàusula 1.9. del plec de
clàusules administratives particulars que en el seu cas, l'import corresponent a la
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modificació en el cas d’ampliació del contracte no podrà superar el 20% del preu
del contracte (aplicat a tota la vigència del contracte, incloses les eventuals
prorrogues).
Efectivament, durant aquest any han estat incorporats nous centres de treball
municipals: Oficina Vilawat, Viladecans Innovació Empresarial, Associació de
Veïns la Riera, Casal de la gent Gran Can Pastera i Casal de la Gent Gran Torre
Roja, així com més personal al servei de l’Administració, que ha produït una
demanda de material higiènic superior a la prevista i per tant un major consum
d’aquets tipus de material.
7. De conformitat amb allò disposat a l’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), relatiu al càlcul del valor
estimat dels contractes, l’eventual modificació del present contracte es va
preveure en aquest càlcul, i en el plec de clàusules administratives particulars
que regeixen el contracte es va establir que el seu valor estimat exclòs l’IVA, era
de 71.977,70 Euros, d’acord amb el següent detall:
Import del contracte (2 anys) (IVA exclòs):
Import corresponent a les eventuals pròrrogues (2 anys) (IVA exclòs):
Import corresponent a l’eventual modificació del contracte (20%) (IVA exclòs):

29.990,71 €
29.990,71 €
11.996,28 €

En el plec es va indicar que aquest valor estimat té caràcter orientatiu i no
vinculant ja que s’ha calculat tenint en compte la despesa que potencialment pot
ésser generada durant la vigència del contracte i les seves pròrrogues, en el seu
cas, en base a la despesa realitzada en l’any anterior en concordança amb el
crèdit pressupostari assignat per a aquest contracte.
8. L’ampliació que es proposa aprovar representa un increment del preu del
contracte d’un 10,96%, d’acord amb el següent detall:
PREU
DEL Modificació
CONTRACTE
màxima
(IVA INCLÒS)
permesa
1A. MODIFICACIÓ
Import modificat
(dintre dels 2
primers
anys)
2 ANYS
20%
amb IVA
% modificat
31.927,21€
6.385,44
3.500,00 €
10,96%
9. L’empresa Novacolor, SL ha presentat en data 7 de novembre de 2019
(registre d’entrada núm. 32622) la seva acceptació a l’ampliació del contracte en
3.500,00 euros, amb les mateixes condicions i preus adjudicats. . ....”
3. A l’esmentat informe emès per la cap del departament de Compra Pública, en
data 7 de novembre de 2019 es proposa aprovar la modificació del contracte
administratiu de subministrament periòdic de material higiènic pels
departaments de les diverses àrees i serveis de l’Ajuntament de Viladecans
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i per les escoles públiques municipals, adjudicat a favor de l’empresa
Novacolor, SL, consistent en l’ampliació de la despesa màxima autorizada i
disposada per adquirir un major nombre d’articles o productes objecte del
contracte, en un percentatge màxim del 10,96% del preu del contracte, que
representa un import màxim de 3.500,00 € (inclòs l’IVA), en base als preus
unitaris que consten a l’oferta presentada per l’adjudicatari, sense que
l’Ajuntament de Viladecans s’obligui a exhaurir en la seva totalitat, d’acord amb
el següent detall:

Exercici 2019

DESPESA
MÀXIMA
AMPLIACIÓ
(SENSE IVA)

IVA (21 %)

DESPESA
MÀXIMA
AMPLIACIÓ
(IVA
INCLÒS)

2.892,56 €

607,44 €

3.500,00 €

(*) Aquests imports són màxims i l’Ajuntament de Viladecans no s’obliga a
exhaurir-los en la seva totalitat, sinó que la despesa anirà en funció de les
necessitats d’articles de material higiènic a subministrar.
4. Atesa la disponibilitat de fons per atendre la despesa a càrrec de l’aplicació
pressupostària 15060 92000 22000 (material d’oficina) de pressupost general de
l’exercici de 2019 (AD79608).
FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 203, 204, 205, 206 i 207 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 (en endavant LCSP), relatius a la
modificació dels contractes.
2. La clàusula 1.9. del plec de clàusules administratives particulars relativa a la
modificació del contracte, que estableix, entre els supòsits en que es podrà
modificar el contracte, el següent:
-

Ampliació de les unitats inicialment previstes. Durant la vigència del
contracte, les ampliacions de les unitats de cada producte o article
vindran determinades per un eventual increment d’articles a subministrar
per atendre les demandes del subministrament i les comandes inicialment
no previstes, que es puguin produïr com a conseqüència de la
incorporació de nous edificis municipals, escoles o de més personal al
servei de l’administració, que motivin un major consum de material
higiènic.
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En el seu cas, l'import corresponent a la modificació en el cas d’ampliació del
contracte no podrà superar el 20% del preu del contracte (aplicat a tota la
vigència del contracte, incloses les eventuals prorrogues).
3. L’article 191.1 de la LCSP, que estableix que en els procediments que
s’instrueixin per a l’adopció d’acords relatius a les prerrogatives de
l’Administració Pública en els contractes administratius establertes a l’article 190
de la LCSP (modificar els contracte administratius per raons d’interès públic),
s’haurà de donar audiència al contractista.
4. D’acord amb l’article 191.3.b) de la LCSP, no és preceptiu informe de la
Comissió Jurídica Assessora tota vegada que la modificació del contracte està
prevista en el plec de clàusules administratives particulars.
5. L’article 203.3. de la LCSP, segons el qual les modificacions del contracte
hauran d’ésser formalitzades d’acord amb l’article 153 de la LCSP i publicades
d’acord amb l’establert als articles 207 i 63 del mateix text legal.
6. L’article 109.3. de la LCSP, relatiu al reajustament de garanties dels
contractes. No obstant, en aquest contracte no procedeix el reajustament de la
garantia definitiva tota vegada que a la clàusula 3.8. de la part específica del plec
de clàusules administratives particulars es va establir la no exigència de
constituir garantia definitiva per part de l’adjudicatari del contracte, a l’empara de
l’exempció prevista al segon paràgraf de l’article 107.1 de la LCSP, atenent a
l’import anual del present contracte, que es correspon al d’un contracte menor i
tota vegada que l’adjudicació del present contracte únicament comporta
l’expectativa d’adquirir les unitats previstes al plec de prescripcions tècniques,
però sense que existeixi una obligació per part de l’Ajuntament a consumir-les en
la seva totalitat, ja que les comandes dependran de les necessitats de les
diverses àrees, departaments, serveis, equipaments o escoles municipals.
D’altra banda, es tracta de subministraments de béns consumibles el lliurament i
la recepció dels quals s’ha d’efectuar abans del pagament del preu.
7. L’article 62 de la LCSP, que estableix la figura del responsable del
contracte.
8. L’article 63 de la LCSP, relatiu al perfil del contractant.
9. La disposició addicional vuitena de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, que estableix que als
efectes de facilitar la consulta a la informació sobre la contractació pública, les
administracions locals han d’informar el Registre Públic de Contractes i la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública dels contractes formalitzats i els
que estan en licitació o en altres fases contractuals.
10. L’Ordre de la Generalitat de Catalunya ECO/47/2013, modificada per l’ordre
ECO/294/2015, que estableix al seu article 1.2. que les entitats de l’Administració
local catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic han de
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comunicar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya les
dades i els documents dels contractes públics que adjudiquin, incloent-hi els
contractes menors, d’acord amb el que disposa la legislació de contractes del
sector públic.
11. L’article 346.6 de la LCSP, que estableix que en els casos d’administracions
públiques que disposin de registres de contractes anàlegs en el seu àmbit de
competències, la comunicació de dades es pot substituir per comunicacions
entre els respectius registres de contractes. El Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública ha de determinar les especificacions i els requisits per a l’intercanvi de
dades entre el Registre de contractes del sector públic i els altres registres de
contractes.
12. La Resolució ECO/228/2011, de 25 de gener, per la qual es dóna publicitat al
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya i la Sindicatura de Comptes per a la tramesa de les
dades i documents des del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya.
13. El Decret de l’Alcaldia núm. 2019/3658 de data 18 de juny de 2019, de
delegació de competències, en virtut del qual l’adopció d’aquest acord és
competència de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans.
Vist l’informe emès pels responsables dels departaments de Compra Pública i
d’Assessorament Jurídic de l’Àrea de Serveis Generals, amb la conformitat del
Secretari General.
Atesa la proposta formulada per la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis
Generals,
La Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- APROVAR LA MODIFICACIÓ del contracte administratiu de
subministrament periòdic de material higiènic pels departaments de les
diverses àrees i serveis de l’Ajuntament de Viladecans i per les escoles
públiques municipals, adjudicat a favor de l’empresa Novacolor, SL,
consistent en l’ampliació de la despesa màxima autorizada i disposada per
adquirir un major nombre d’articles o productes objecte del contracte, en
un percentatge màxim del 10,96% del preu del contracte, que representa un
import màxim de 3.500,00 € (inclòs l’IVA), en base als preus unitaris que consten
a l’oferta presentada per l’adjudicatari, sense que l’Ajuntament de Viladecans
s’obligui a exhaurir en la seva totalitat, d’acord amb el següent detall:
DESPESA
MÀXIMA
AMPLIACIÓ
(SENSE IVA)

IVA (21 %)

DESPESA
MÀXIMA
AMPLIACIÓ
(IVA
INCLÒS)
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Exercici 2019

2.892,56 €

607,44 €

3.500,00 €

(*) Aquests imports són màxims i l’Ajuntament de Viladecans no s’obliga a
exhaurir-los en la seva totalitat, sinó que la despesa anirà en funció de les
necessitats d’articles de material higiènic a subministrar.
SEGON.- APROVAR un increment del preu del contracte d’un 10,96%.
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa corresponent a l’ampliació
del contracte per un import màxim de 3.500,00 € (IVA inclòs), a càrrec de
l’aplicació pressupostària 15060 92000 22000 (material d’oficina) del pressupost
general de l’exercici de 2019 (AD 79608).
QUART.- PUBLICAR aquest acord de modificació al PERFIL del
CONTRACTANT de l’Ajuntament de Viladecans, consultable a la seu electrònica
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&ke
yword=viladecans&reqCode=viewDetail&idCap=5514905.
CINQUÈ.- NOMENAR la Sra. Cristina Muriel Esteban, cap del departament
de Compra Pública de l’Àrea de Serveis Generals, com a responsable per
part de l’Administració de la comprovació i vigilància de la correcta realització del
subministrament objecte de la modificació del present contracte.
SISÈ.- TRAMETRE la informació de la modificació del contracte al Registre
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a que des d’aquest
registre es trameti la informació i dades del contracte a la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària.
VUITÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Àrea de Serveis Generals
(departament de Compra Pública, Intervenció General, Tresoreria i departament
de Gestió Econòmica) als efectes que hi corresponguin.
Resultat de la votació: Aprovació per unanimitat dels membres assistents.
I, perquè així consti i tingui els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat
d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a Viladecans, a la data de la signatura
electrònica, amb la salvetat i a reserva d’allò que estableix l’art. 206 del ROFRJ
de les ENTITATS LOCALS, del 28-11-1986.
Vist i plau
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Secretari General
Ajuntament de Viladecans
MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ
14/11/2019 14:23:14

Alcalde-President
Ajuntament de Viladecans
CARLES RUIZ NOVELLA
15/11/201911:26:09
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