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ATÈS que s’ha emès informe per part de la cap de Via Pública sobre la necessitat de
contractar el Servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels edificis
municipals de Castellar del Vallès a l’empara de l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/EU i 2014/24/EU, de 26 de febrer de 2014 (d’ara en endavant, LCSP)
ATÈS que s’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir la seva contractació amb caràcter ordinari, a l’empara de l’article 122 de la
LCSP, i que s’incorpora a l’expedient, de conformitat amb el que disposa l’article
116.3 del mateix Text legal.
ATÈS que procedeix utilitzar el procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada i amb pluralitat de criteris d’adjudicació.
VIST els articles 116 i 117 de la LCSP relatius als tràmits preparatoris de
l’expedient següents: Informe tècnic de necessitat de la cap de Via Pública; Provisió
d’inici de l’òrgan de contractació; Informe de Secretaria; Plec prescripcions
tècniques, Plec de clàusules administratives conformat. Documents signats
electrònicament i inclosos a l’expedient CONT2100067 i que consten justificats els
extrems que es detallen a l’article 116.4.
VIST les característiques del contracte que es pretén adjudicar són les següents:
- Tipus de contracte: Serveis (administratiu) a l’empara de l’article 17 de la LCSP.
- Subtipus del contracte: Serveis de manteniment i reparació
- Objecte del contracte: Servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques
dels edificis municipals de Castellar del Vallès
- Procediment de contractació: obert, subjecte a regulació harmonitzada d’acord
amb l’art. 19, 22, 131, 134, 135, 156-158 de la LCSP 2017.
- Tipus de tramitació: ordinari.
Codi CPV: 50720000-8 Serveis de reparació i manteniment de calefacció
central;50730000-1 Serveis de reparació i manteniment de grups refrigerants
- Valor estimat del contracte: 414.996,59 EUR
- Pressupost base de licitació : 188.634,32 EUR (IVA exclòs) 228.248,13 EUR (IVA
inclòs) que correspon a 2 anys de durada del contracte, desglossat de la següent
manera :
- Servei manteniment preventiu : 118.449,30 EUR (IVA exclòs) i
143.323,65 EUR (IVA inclòs)
- Servei manteniment correctiu : 70.185,52 EUR (IVA exclòs)
84.924,48 EUR
(IVA inclòs)
- Durada de l'execució: 2 anys.
- Pròrrogues: SI. Una pròrroga de dos (2) anys. D’ un any cadascuna de les
pròrrogues
- Subrogació de personal : Si
- Formalització del contracte : D'acord amb el previst a l'article 153.3 LCSP es
preveu formalitzar el contracte un cop transcorreguts 15 dies hàbils comptadors
des de la data en que es remeti la notificació de l'adjudicació a les empreses
licitadores i candidates
- Referència : CONT2100067
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ATÈS que l’objecte del contracte no es divideix en lots. D’acord amb l’art. 99
apartat 3 b) de la LCSP , la realització independent de les diverses prestacions
compreses en l’objecte del contracte implicaria necessàriament una coordinació
complexa per dur a terme les diverses prestacions en diferents instal·lacions i en el
cas que existissin a més, diversos adjudicataris.
VIST les característiques anteriors, s’opta per l'adjudicació de conformitat amb el
previst en l’article 156-158 de la LCSP, mitjançant procediment obert ordinari,
subjecte a regulació harmonitzada,
i la ponderació màxima dels criteris
d’adjudicació és de 80% mitjançant l’aplicació automàtica de fórmules i el 20%
mitjançant judici de valor.
VIST que els plecs administratius han estat conformats per la Unitat de
Contractació, Secretaria i Intervenció, i que els plecs tècnics han estat elaborats pel
cap d’Esports, plecs que estan adaptats a la LCSP.
VIST l’informe de Secretaria IJS_59/2021 de data 15 de juny de 2021.
VIST l’informe de l’interventor accidental núm. 312/2021, de data 21 de juny de
2021 (document comptable RC núm. 2021.2.0002978.000).
VIST el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP 2017
i el decret d’Alcaldia 735/2019, de 17 de juny, que delega a la Junta de Govern
Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte
d’aquest dictamen.
La Junta de Govern Local
ACORDA
PRIMER.- Iniciar l'expedient per a la contractació descrita en els antecedents i
aprovar la convocatòria mitjançant procediment obert del contracte de serveis de”
Servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels edificis municipals de
Castellar del Vallès”, expedient CONT2100067, per un termini de 2 anys, amb
possibilitat de (2) anys de pròrroga, d’un any cadascuna de les pròrrogues, per un
pressupost bàsic de licitació de 188.634,32 EUR, IVA exclòs (228.248,13 EUR, IVA
inclòs) que correspon a 2 anys de durada del contracte, i un valor estimat de
414.996,59 EUR
SEGON.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte, tot declarant la seva tramitació
ordinària, amb Codi 50720000-8 Serveis de reparació i manteniment de calefacció
central;50730000-1 Serveis de reparació i manteniment de grups refrigerats, que
es contempla en la Llei de Contractació
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de les partides que a continuació es
relacionen, del pressupost municipal dels exercicis següents:
Partida
Exercici 2021
Exercici 2023
pressupostària
(nov.-desem.)
Exercici 2022
(gener-octubre)
A3-4312-212.00
793,88 €
4.763,28 €
3.969,40 €
A3-9201-212.00
6.596,38 €
39.578,28 €
32.981,90 €
C1-3200-212.00
6.099,82 €
36.598,92 €
30.499,10 €
D7-3330-212.00
1.171,55 €
7.029,29 €
5.857,74 €
D8-3420-212.00
4.359,05 €
26.154,30 €
21.795,25 €
Total
19.020,68 €
114.124,07 €
95.103,39 €
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QUART.- Publicar l'anunci de licitació en el Diari de la Unió Europea (DOUE) i en el
perfil de contractant de conformitat amb l’article 63, 135 i 136 de la LCSP 2017 i
atorgar un termini de 35 dies a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci en
el Perfil del contractant.
CINQUÈ.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la
presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci
de licitació.
SISÈ.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
Presidenta: La tinenta d’alcalde de Serveis Generals, d’Economia i adjunta a la
regidoria de Transició Ecològica, en virtut de les delegacions que té conferides a
través del Decret d’Alcaldia 734, de data 17 de juny 2019, segons la redacció
donada pel text refós aprovat per decret 1048, de 7 d’octubre de 2020. (Suplent:
tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones)
Vocals:
- El secretari, accidental. (Suplent: El tècnic Jurídic i d’Administració General)
- L’interventor, accidental. (Suplent: La tècnica auxiliar d’ Intervenció)
- El tècnic Jurídic i d’Administració General (Suplent: La cap d’unitat Jurídica
Administrativa de Planificació)
- El cap d’Organització, Sistemes i Atenció Ciutadana(Suplent: El cap de Recursos
Humans)
Secretaria de la mesa: administrativa de la unitat de Contractació
SETÈ.- Designar com a responsable del contracte la cap de Via Pública, Conxi
Muñoz.
VUITÈ.- Comunicar el present acord a les regidories corresponents.
NOVÈ.- Facultar a l’Alcalde-president o regidor en qui delegui o tingui delegat,
perquè subscrigui tots els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels
precedents acords, i rectificar en qualsevol moment els errors aritmètics o de fet
que es poguessin produir.
VOTACIÓ: Favorable per Unanimitat.
Signat digitalment en la data que consta en la signatura com a fedatari d’aquest
acord, el Secretari actal., amb el vistiplau del President de la Junta de Govern
Local.

Antonio Cárceles Jurado
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