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La Junta de Govern Local, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 09 de maig de
2022, ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent:
6 .- Adjudicació (per renúncia de la primera adjudicatària) del contracte de
subministrament i la instal·lació del sistema de telegestió a quadres
d'enllumenat públic de la ciutat (exp. 32473/21).
La Junta de Govern Local, en data 7 de desembre de 2021, va aprovar l'expedient de
contractació del subministrament i instal·lació del sistema de telegestió a 102 quadres
d’enllumenat públic del Ajuntament del Prat de Llobregat, amb un pressupost màxim de
160.218,39 €, IVA exclòs.
Dins del termini de presentació de proposicions, es van presentar les següents empreses:
Manteniment i Operació de Infraestructures SL, Valdonaire Soluciones Técnicas, SL i
Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA (SECE).
La Junta de Govern Local, en data 21 de febrer de 2022, va adjudicar el contracte del
subministrament i la instal·lació del sistema de telegestió a 102 quadres d’enllumenat
públic del Ajuntament del Prat de Llobregat, a l’empresa Valdonaire Soluciones Técnicas,
SL, (NIF: B87577102) per un import de 110.100,59 €, IVA exclòs, (133.221,71 €, IVA
inclòs).
Atès que l’empresa adjudicatària, Valdonaire Soluciones Técnicas, SL, davant de la
impossibilitat d’executar la contractació adjudicada, renuncia expressament a la
formalització d’aquest contracte, mitjançant escrit presentat al registre general en data 24
de març de 2022 (RGE 1641/2022).
Segons s’estableix a l’art. 153.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic estableix que, quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués
formalitzat el contracte, s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació establerta per l’art. 150.2 de
la mateixa Llei. També es disposa que s’ exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base
de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu contra la garantia
definitiva.
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic de data 30 de març de 2022, on es valora la
renuncia de l’empresa Valdonaire Solutions Técnica, SL i estima que degut a l’estat actual
del mercat de components electrònica i del mercat de béns i serveis, es considera raonable
que els preus oferts no li permetin executar la contractació, i per tant proposa estimar la
sol·licitud de desistiment perquè es troba motivada en raons alienes imprevistes quant van
presenta l’oferta e indica que no hi ha cap impediment en retornar la garantia dipositada
en el moment procedimental oportú, sense exigir l’import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, atès no és imputable a l’adjudicatària que el contracte no s’hagi
formalitzat dins del termini segons l’establert a l’art. 153.4 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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.
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Atès que, segons proposta de la mesa de contractació, de data 8 de febrer de 2022, el
licitador que va quedar en segona posició va ser Manteniment i Operació de
Infraestructures SL
La proposta efectuada per la Mesa de Contractació el 21 d’abril de 2022, proposa
acceptar la renúncia de l’empresa Valdonaire Solutions Técnica, SL i l’adjudicació del
contracte a favor del següent licitador per l’ordre en que hagin quedat classificades les
ofertes, es a dir a l’empresa Mantenimiento y Operación de Infraestructuras SL, de
conformitat amb l’establert a l’art. 153 de la LLCSP.
Atès que el licitador esmentat ha aportat la documentació exigida a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LLCSP), dins del termini de deu dies hàbils
establert a aquest efecte per l'art. 150.2 de la mateixa norma.De conformitat amb
l’informe jurídic am codi del document CON16I00O7, que consta a l’expedient.
Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local s’acorda per unanimitat:
Primer.- Acceptar la renúncia de l’empresa Valdonaire Soluciones Técnicas, SL, (NIF:
B87577102) al contracte de subministrament i la instal·lació del sistema de telegestió a
102 quadres d’enllumenat públic del Ajuntament del Prat de Llobregat i acordar la no
imposició de la penalitat establerta a l’art. 153.4 LLCSP, per quan el motiu de la renúncia
és per impossibilitat d’executar la contractació per causa no imputable a l’adjudicatari i
acordar així també, la devolució de la garantia cursada mitjançant aval bancari
(referència 2200097), per import de 5.505,03 €.
Segon.- Adjudicar a l’empresa Manteniment i Operació de Infraestructures SL (NIF:
B62400262) el contracte de subministrament i la instal·lació del sistema de telegestió a
102 quadres d’enllumenat públic del Ajuntament del Prat de Llobregat, segon els arts.
150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LLCSP), per un
import de 124.077,49 €, IVA exclòs, (150.133,77 €, IVA inclòs) segons l’oferta econòmica i
tècnica que consta a l’expedient, amb el següent desglossament:
Descripció de les partides

Subministrament de sistema de Telegestió segons
esquema unifilar, amb mesura i enregistrament
1 de paràmetres elèctrics ( corrents, tensions,
potencia activa, potencia reactiva, metering.
Incorpora rellotge astronòmic sincronitzat,
comunicacions i registre de paràmetres elèctrics.
2 Material Auxiliar per muntatge i connexions
3 Oficial de 1ª Electricista
4 Programació i verificació del funcionament
Seguretat i salut

Quantitat

Preu unitari

Preu total
quadres

102

860,78

102

31,04

3.166,08

6,5 hores x 102
1,5 hores x 102

15.96
15.96

10.581,48
2.441,88

1

277,8

277,80

PEM
13 % DG
6 % BI
PEC
21 % IVA
TOTAL

87.799,56

104.266,80
13.554,68
6.256,01
124.077,49
26.056,27
150.133,77
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La despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària (031) 165 609 i del centre de cost:
402.509, i es obligatori l'ús de la factura electrònica amb format estructurat, d'acord amb
el que estableix l'article 4t de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura
electrònica i de creació del registre comptable de factures en el sector públic, i d'acord
amb l'Annex 1 de les Bases d'Execució del Pressupost 2022 d'aquest municipi.
No s'admetran factures en paper quan existeix l'obligatorietat d'emetre factures
electròniques i es recomana sempre la seva utilització.
Cal que en cada factura figuri el número d'expedient 32473/2021., l'oficina comptable
L01081691, l'òrgan gestor L01081691 i la unitat tramitadora GE0002245 (Manteniment i
Serveis)
Més informació a la web de l'Ajuntament del Prat: http://factura.elprat.cat
La durada d’aquest contracte serà de 75 dies naturals, comptats a partir de la
formalització del contracte, segons calendari que s’estableix a la clàusula 5 del plec de
prescripcions tècniques.
El termini de garantia serà de d’1 any per l’execució de les tasques i 2 anys pel
subministrament d’elements o nous components.
Aquest contracte restarà condicionat, durant la seva vigència, a l’existència de crèdit
suficient a cada exercici pressupostari.
Tercer.- L'adjudicatari haurà de procedir a la formalització del contracte, no abans de
transcorreguts 15 dies hàbils, a comptar des del següent a la notificació d'aquest acord,
mitjançant signatura electrònica.
Quart.- Notificar aquest acord a Manteniment i Operació de Infraestructures SL,
Valdonaire Soluciones Técnicas, SL i Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA
(SECE) i als departaments als departaments de Comptabilitat, Manteniment i Serveis
Urbans i Prevenció de Riscos Laborals i al responsable del contracte.
Cinquè.- Publicar l’anunci de la formalització del contracte al Perfil del Contractant en
compliment de l’art.154.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
El Prat de Llobregat
F_CONVFIRMA_SEC
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