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ATÈS que els contractes que celebrin les Administracions Públiques s’adjudicaran
conformement a les normes 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)
VIST els següents antecedents: Informe tècnic de necessitat i d’insuficiència de
mitjans del cap de Via Pública; Provisió d’inici de l’òrgan de contractació; Informe
núm. IS-31/2020 de Secretària; Plec prescripcions tècniques i Plec de clàusules
administratives conformats i signats.
VIST les característiques del contracte que es pretén adjudicar són les següents:
-

Tipus de contracte: Serveis (administratiu).
Subtipus del contracte: Servei de reparació, manteniment i conservació de les
voreres i calçades.
Objecte del contracte: Servei de reparació, manteniment i conservació de les
voreres i calçades del municipi.
Procediment de contractació: obert , subjecte a regulació harmonitzada d’acord
amb l’art. 156-158 de la LCSP 2017.
Tipus de tramitació: ordinari.
Codi CPV: 50230000 Serveis de reparació, manteniment i servei associats
relacionats amb carreteres i altres equips.
Valor estimat del contracte: 476.033,04 €
Pressupost base de licitació 198.347,10 €, IVA exclòs (240.000,00 €, IVA
inclòs).
Durada de l'execució: 2 anys.
Pròrrogues: 2 pròrrogues de fins a 1 any cadascuna. Durada màxima del
contracte principal i les eventuals pròrrogues: 4 anys.

ATÈS que l’objecte del contracte no es divideix en lots ja que la realització
independent de les prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la
necessitat de coordinar les diverses prestacions incloses en l’objecte del contracte,
cosa que es faria mes dificultosa en cas d’existir 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, i
subjecte a regulació harmonitzada,
i la ponderació màxima dels criteris
d’adjudicació és de 100 punts per la millor oferta econòmica sobre el preu,
mitjançant l’aplicació automàtica de la formula, d’acord amb l’informe tècnic de
motivació l’elecció del criteri únic d’adjudicació és en base a que tant les
prestacions a realitzar objecte d’aquest contracte com els productes a subministrar
estan perfectament detallats i definits en el plec de clàusules i en els seus annexos i
per tant no és possible introduir variacions o modificacions de cap classe en el
contracte, complint amb l’excepció prevista a l’art. 145.3g) de la LCSP.
VIST l´anunci previ al DOUE publicat el 12 de maig de 2020, ref. 2020/S 092219843, amb data d’enviament del dia 8 de maig, i publicat al perfil del contractant
el dia 11 de maig de 2020, mitjançant els quals es redueix els terminis per a la
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presentació de proposicions de conformitat amb l’art. 134 de la LCSP 2017 en
relació a l’apartat 2 i 3a) de l’article 156 i apartat 1 de l’article 164 de la LCSP
2017.
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 de via pública, plecs que estan adaptats a la LCSP.
VIST l’informe de l’interventor accidental núm. 194/2020, de data 12 de juny de
2020 (document comptable RC núm. 2020.2.0002699.000).
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 i regulació harmonitzada del
contracte de serveis de “Reparació, manteniment i conservació de les voreres i
calçades a la via pública del municipi de Castellar del Vallès”, expedient
CONT2000046, per un termini de 2 anys, amb possibilitat de dues (2) pròrrogues
de fins a 1 any cadascuna, per un pressupost bàsic de licitació de 198.347,10 €,
IVA exclòs (240.000,00 €, IVA inclòs), d’acord amb els preus unitaris dels diferents
components que consten a l’annex 13 que l’Ajuntament no s’obliga a exhaurir el
pressupost basic de licitació per
tractar-se de treballs no programables ni
previsibles que no es poden determinar prèviament i amb exactitud.
SEGON.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte, tot declarant la seva tramitació
ordinària, amb Codi CPV 45233140-2 Obres vials.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida A3-1651-210.00 del
pressupost municipal dels exercicis següents:
- Exercici 2020 (octubre-desembre): 30.000,00 €
- Exercici 2021: 120.000,00 €
- Exercici 2022 (gener-setembre): 90.000,00 €
QUART.- Publicar l'anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE)
i en el perfil de contractant de conformitat amb l’article 63 de la LCSP 2017 .
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:
— La tinenta d’alcalde de Serveis Generals, que actuarà com a presidenta de la
mesa, o el seu suplent, el tinent d’alcalde d’Urbanisme i Transició Ecològica.
Vocals :
— El secretari de la Corporació. Suplent: la tècnica de Serveis Jurídics.
— L’Interventor accidental de la Corporació. Suplent: la tècnica auxiliar
d’Intervenció.
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— La cap d’unitat Jurídica Administrativa de Planificació. Suplent: la tècnica de
Serveis Jurídics)
— El cap d’unitat d’Organització i Societat del Coneixement. Suplent : El cap de
Recursos Humans.
— Secretaria de la mesa: administrativa de la Unitat de Contractació.
SETÈ.- Designar com a responsable del contracte al cap de Via Pública, Sr. Guillem
Sanz.
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: Votada la urgència d’aquest tema s’aprova per unanimitat, s’inclou
en l’ordre del dia de la sessió, a continuació posat en 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.
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