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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 30 d'abril de 2019 , adoptà, entre d’altres, l’acord següent:

Departament de Compra Pública; 17/2019/CSUBM
ACORD NÚM. 12.- APROVAR L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE
CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, PER A L’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT CONSISTENT
EN L’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DE GRUPS
ELECTRÒGENS I ELEMENTS AUXILIARS, PER DONAR SERVEI ALS ACTES
QUE ES REALITZARAN EN EL MUNICIPI DE VILADECANS, MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
I
TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA
(EXP.
SAC/AEP/ASG/Contractació/2019/15 – 17/2019/CSUBM).ANTECEDENTS
1. L’informe emès pel tècnic de Serveis Públics de l’Àrea d’Espai Públic, pel
director de l’Àrea d’Espai Públic i per la directora de Serveis d’Acció Comunitària
de l’Àmbit de Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament de Viladecans, de data 24
d’abril de 2019, manifesta la necessitat de contractar el subministrament
consistent en l’arrendament sense opció de compra de grups electrògens i
elements auxiliars, així com el subministrament de combustible per a generació
d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei als actes que es realitzaran
en el municipi de Viladecans:
“1. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT
Lot 1: Arrendament sense opció de compra de dos grups electrògens i
elements auxiliars, així com el subministrament de combustible per a
generació d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei a les casetes
municipals durant la festa major del municipi de Viladecans, en
dependència de l’Àrea d’Espai Públic
Atesa la necessitat del subministrament, en la modalitat d’arrendament sense
opció de compra de la instal·lació, posada en marxa de dos grups electrògens i
altres elements auxiliars necessaris per a la generació d'energia elèctrica en
baixa tensió, destinada a donar servei a les casetes municipals durant la festa
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major, donat que no hi ha possibilitat de donar servei mitjançant el
subministrament elèctric.
Així mateix, comprèn la contractació del subministrament de combustible per a
l’alimentació dels grups electrògens esmentats, ja que serà necessari un
subministrament regular, estable i garantit de combustible.
Atès que aquests serveis d’arrendament de la instal·lació, posada en marxa de
dos grups electrògens i altres elements auxiliars necessaris per a la generació
d'energia elèctrica en baixa tensió, destinada a donar servei a les casetes
municipals durant la festa major, és repetitiu any darrera any.
Atès el plec de prescripcions tècniques que s’adjunta al present informe.
Lot 2: Arrendament sense opció de compra de diferents grups electrògens i
elements auxiliars, així com el subministrament de combustible per a
generació d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei a diferents
actes que es realitzaran al municipi de Viladecans, en dependència de l’
Àmbit de Serveis a la Ciutadania.
Atesa la necessitat del subministrament, en la modalitat d'arrendament sense
opció de compra, de la instal·lació, posada en marxa de grups electrògens i
altres elements auxiliars necessaris per a la generació d'energia elèctrica en
baixa tensió, destinada a donar servei a activitats organitzades per l’Ajuntament i
per entitats ciutadanes: Cavalcada de Reis, Carnestoltes, Festa Major d’estiu,
Programació de Nadal, ... donat que no hi ha possibilitat de donar servei
mitjançant el subministrament elèctric. Aquests actes públics i festes populars
tenen lloc a diversos espais de la ciutat.
Així mateix, comprèn la contractació del subministrament de combustible per a
l’alimentació dels grups electrògens esmentats, ja que per serà necessari un
subministrament regular, estable i garantit de combustible.
Atès el plec de prescripcions tècniques que s’adjunta al present informe...”
2. A l’esmentat informe, de data 24 d’abril de 2019, s’informa favorablement i es
sol·licita iniciar procediment de licitació per a la contractació del
subministrament consistent en l’arrendament sense opció de compra de
grups electrògens i elements auxiliars, així com el subministrament de
combustible per a generació d'energia elèctrica en baixa tensió per donar
servei als actes que es realitzaran en el municipi de Viladecans, distribuït en
dos lots diferenciats, per un període d’un any, concretament pel termini comprés
entre l’1 d’agost de 2019 i el 31 de juliol de 2020, amb la possibilitat de
prorrogar-lo per períodes anuals, sense que la vigència total del contracte,
incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys, d’acord amb el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, essent
el pressupost base de licitació per un any d’execució del contracte per un import
total de 25.950,60 € (inclòs l’IVA, despeses generals i benefici industrial).
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Els lots proposats són els següents:
-

Lot 1: Arrendament sense opció de compra de dos grups
electrògens i elements auxiliars, així com el subministrament de
combustible per a generació d'energia elèctrica en baixa tensió per
donar servei a les casetes municipals durant la festa major del
municipi de Viladecans, en dependència de l’Àrea d’espai públic.

-

Lot 2: Arrendament sense opció de compra de diferents grups
electrògens i elements auxiliars, així com el subministrament de
combustible per a generació d'energia elèctrica en baixa tensió per
donar servei a diferents actes que es realitzaran al municipi de
Viladecans, en dependència de l’Àmbit de Serveis a la Ciutadania.

Inclou els següents actes:
-

Acte Tipus 1: Festa Major - Escenari Torrent (setembre)
Acte Tipus 2: Festa Major - Escenari Parc de la Marina (setembre)
Acte Tipus 3: Pessebre Vivent - (desembre)
Acte Tipus 4: Cavalcada Reis – Carrosses - (gener)
Acte Tipus 5: Carnestoltes - (febrer o març)

3. Els serveis tècnics del departament de Compra Pública en col·laboració amb
el departament d’Assessorament Jurídic de l’Àrea de Serveis Generals han
redactat el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir la
present contractació, el qual inclou els pactes i condicions definidores dels drets i
obligacions de les parts contractants.
4. Els serveis tècnics del departament de Serveis Públics de l’Àrea d’Espai
Públic i els serveis tècnics del Sevei d’Acció Comunitària de l’Àmbit de Serveis a
la Ciutadania, han elaborat conjuntament el plec de prescripcions tècniques
que haurà de regir la present contractació.
5. La vigència del contracte es fixa en un període d’un any, concretament el
termini comprés entre l’1 d’agost de 2019 i el 31 de juliol de 2020, amb la
possibilitat de prorrogar-lo per períodes anuals, sense que la vigència total del
contracte, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys, essent
imprescindible per a la pròrroga el preavís al contractista amb una antelació
mínima de dos mesos anteriors a la finalització del termini de durada del
contracte.
6. El valor estimat del contracte (VEC) és per un import total de 100.465,19 €,
d’acord amb el següent detall per lots:
Import del
contracte
(1
any)

Import
corresponent
a
les

Import
corresponent
a l’eventual

Total VEC
(IVA exclòs)
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Lot 1: Arrendament de
dos grups electrògens,
elements auxiliars i
subministrament
de
combustible per donar
servei a les casetes
municipals durant la
festa
major
del
municipi
de
Viladecans.
Lot 2: Arrendament de
diferents
grups
electrògens, elements
auxiliars
i
subministrament
de
combustible per donar
servei
a
diferents
actes
que
es
realitzaran al municipi
de Viladecans.
TOTAL

(IVA exclòs)

eventuals
pròrrogues
del contracte
(3
anys)
(IVA exclòs)

modificació
del contracte
(Lot 1: 15%;
Lot 2: 20%)
(IVA exclòs)

12.396,78 €

37.190,34 €

7.438,07 €

57.025,19 €

9.050,00 €
21.446,78 €

27.150,00 €
64.340,34 €

7.240,00 €
14.678,07 €

43.440,00 €
100.465,19 €

7. El pressupost base de licitació és per un import total de 25.950,60 € (IVA
inclòs), d’acord amb el següent detall per lots:
Import
SENSE
IVA
Lot 1: Arrendament de dos grups electrògens,
elements
auxiliars
i
subministrament
de
combustible per donar servei a les casetes 12.396,78 €
municipals durant la festa major del municipi de
Viladecans.
Lot 2: Arrendament de diferents grups
electrògens, elements auxiliars i subministrament
de combustible per donar servei a diferents actes
que es realitzaran al municipi de Viladecans.
9.050,00 €
TOTAL
21.446,78 €

IVA 21%

TOTAL
IVA
INCLÒS

2.603,32 €

15.000,10 €

1.900,50 €
4.503,82 €

10.950,50 €
25.950,60 €

Detall del pressupost de licitació:
Lot 1: Arrendament sense opció de compra de dos grups electrògens i
elements auxiliars, així com el subministrament de combustible per a
generació d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei a les casetes
municipals durant la festa major del municipi de Viladecans, en
dependència de l’Àrea d’Espai Públic.
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Import
IVA 21%
SENSE IVA

TOTAL
IVA INCLÒS

Arrendament de 2 grups electrògens i
elements auxiliars per
a
generació
d’energia elèctrica en baixa tensió per
donar servei a les casetes municipals
durant la Festa Major del Municipi de
4.421,49 €
928,51 € 5.350,00 €
Viladecans.
Subministrament de combustible.
Previsió estimada de combustible:
10.158 litres x 0,95 €/litre (preu combustible
amb impostos inclosos) (*)
7.975,29 €
1.674,81 € 9.650,10 €
TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIÓ LOT 1 12.396,78 € 2.603,32 € 15.000,10 €
(*) L’Ajuntament no està obligat
subministrament de combustible.

a

esgotar

l’import

corresponent

al

Lot 2: Arrendament sense opció de compra de diferents grups electrògens i
elements auxiliars, així com el subministrament de combustible per a
generació d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei a diferents
actes que es realitzaran al municipi de Viladecans, en dependència de l’
Àmbit de Serveis a la Ciutadania.
TIPUS D’ACTE
Acte Tipus 1:
Festa Major - Escenari Torrent (setembre)
Acte Tipus 2:
Festa Major - Escenari Parc de la Marina
(setembre)
Acte Tipus 3:
Pessebre Vivent - (desembre)
Acte Tipus 4:
Cavalcada Reis – Carrosses - (gener)
Acte Tipus 5:
Carnestoltes - (febrer o març)
TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIÓ
LOT 2

Import
SENSE
IVA

IVA 21%

TOTAL
IVA
INCLÒS

2.400,00 €

504,00 €

2.904,00 €

1.800,00 €

378,00 €

2.178,00 €

2.500,00 €

525,00 €

3.025,00 €

950,00 €

199,50 €

1.149,50 €

1.400,00 €

294,00 €

1.694,00 €

9.050,00 €

1.900,50 €

10.950,50 €

(*) Aquests imports són màxims i l’Ajuntament no s’obliga a exhaurir-los en la
seva totalitat, ja que dependran de la durada definitiva de cada acte.
8. Vist l’informe emès pel tècnic de Serveis Públics de l’Àrea d’Espai Públic i per
la directora de Serveis d’Acció Comunitària de l’Àmbit de Serveis a la Ciutadania
de l’Ajuntament de Viladecans, de data 24 d’abril de 2019, en el que justifica la
no incorporació en el present contracte dels criteris i condicions establertes a la
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Instrucció per a la incorporació de criteris socials en la contractació pública de
l’Ajuntament de Viladecans, dins del marc de la millora de la contractació pública
responsable, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en sessió
realitzada en data 27 de juny de 2016.
9. Atesa l’existència de consignació pressupostària per atendre la despesa a
càrrec de les següents aplicacions pressupostàries dels pressupostos generals
dels exercicis de 2019 i 2020, amb la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en
l’exercici de 2020, d’acord amb el següent detall per lots:
Lot Aplicació pressupostària

Exercici 2019

1

31023 16500 22100
(Subministrament
elèctric
públic)

15.000,10 €
enllumenat (A12019000023803)

2

30102 33720 22699
(Creació cultural i participació Juvenil)

2

30102 33800 22609
(Festeigs)

2.178,00 €
(A12019000023971)
7.078,50 €
(A12019000023971)

Exercici 2020
-

1.694,00 €
(A12019000023972)

FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 1, 28, 116 i 117 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 (LCSP).
2. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de contracte
administratiu de subministrament en la modalitat d’arrendament sense
opció de compra, d’acord amb la definició que del mateix estableix l’article 16.1
de la LCSP.
3. L’article 25.1 a) i el capítol IV del títol II del llibre II (art. 298 a 307) de la LCSP,
que regulen el contracte administratiu de subministrament.
4. L’article 29 de la LCSP, relatiu al termini d’execució dels contractes
administratius.
5. L’article 101 de la LCSP, relatiu al càlcul del valor estimat dels contractes,
que estableix que el valor estimat dels contractes el determina l’import total,
sense incloure-hi l’impost sobre el valor afegit (IVA), pagador segons les
estimacions de l’òrgan de contractació. En el càlcul de l’import total estimat s’hi
ha de tenir en compte qualsevol forma d’opció eventual i les eventuals
pròrrogues, així com la possibilitat de que el contracte sigui modificat.
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6. L’article 131.2 de la LCSP, que estableix com a forma d’adjudicació ordinària
el procediment obert.
7. L’article 21.1.b) de la LCSP, segons el qual per l’import del valor estimat, el
present contracte no es considera subjecte a regulació harmonitzada.
8. Els articles 135 i 156.6 de la LCSP, en funció dels quals, per raó de la quantia
del contracte procedeix anunciar la licitació al Perfil del Contractant de
l’Ajuntament de Viladecans, amb una antelació mínima de 15 dies naturals a
l’assenyalat com a últim per a la presentació de les proposicions.
9. L’article 63 de la LCSP, relatiu al perfil del contractant.
10. Els articles 122 i 124 de la LCSP, que regulen els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques, els quals
estableixen les condicions d'execució del contracte, el qual consta a l’expedient i
reuneix els requisits establerts a la LCSP.
11. L’article 174.2 b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, segons el
qual la despesa derivada del present contracte és de caràcter plurianual. La
despesa derivada de l’execució del present contracte anirà imputada als
pressupostos generals dels exercicis de 2019 i 2020.
12. L’article 117.2. de la LCSP relatiu al compromís de crèdits d’exercicis futurs
amb les limitacions que determinin les normes pressupostàries de les diferents
administracions públiques subjectes a la LCSP.
13. L’article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, del Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, de mesures urgents en matèria de
contractació pública i l’article 99.3 de la LCSP, en els quals s’estableix que en els
contractes on no hi haig divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un
informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules
administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.
14. El Decret de l’Alcaldia de data 2 de juny de 2017, 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 per la responsable del departament de Compra Pública i pel
responsable del departament d’Assessorament Jurídic de l’Àrea de Serveis
Generals, amb la conformitat del Secretari General de la corporació.
Atesa la proposta formulada per la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis
Generals,
La Junta de Govern Local ACORDA:
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PRIMER.- INICIAR I TRAMITAR l’expedient administratiu de contractació per a
l’adjudicació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del contracte
administratiu de subministrament consistent en l’arrendament sense opció
de compra de grups electrògens i elements auxiliars, així com el
subministrament de combustible per a generació d'energia elèctrica en
baixa tensió per donar servei als actes que es realitzaran en el municipi de
Viladecans, distribuït en dos lots diferenciats, per un període d’un any,
concretament pel termini comprés entre l’1 d’agost de 2019 i el 31 de juliol de
2020, amb la possibilitat de prorrogar-lo per períodes anuals, sense que la
vigència total del contracte, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys,
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques, essent el pressupost base de licitació per un any
d’execució del contracte per un import total de 25.950,60 € (inclòs l’IVA,
despeses generals i benefici industrial), d’acord amb el següent detall per lots:
Import
SENSE IVA
Lot 1: Arrendament de dos grups electrògens,
elements
auxiliars
i
subministrament
de
combustible per donar servei a les casetes 12.396,78 €
municipals durant la festa major del municipi de
Viladecans.
Lot 2: Arrendament de diferents grups
electrògens, elements auxiliars i subministrament
de combustible per donar servei a diferents actes
que es realitzaran al municipi de Viladecans.
9.050,00 €
TOTAL
21.446,78 €

IVA 21%

TOTAL
IVA INCLÒS

2.603,32 €

15.000,10 €

1.900,50 €
4.503,82 €

10.950,50 €
25.950,60 €

Detall del pressupost de licitació:
Lot 1: Arrendament sense opció de compra de dos grups electrògens i
elements auxiliars, així com el subministrament de combustible per a
generació d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei a les casetes
municipals durant la festa major del municipi de Viladecans, en
dependència de l’Àrea d’Espai Públic.
Import
SENSE IVA
Arrendament de 2 grups electrògens i elements
auxiliars per a generació d’energia elèctrica
en baixa tensió per donar servei a les
casetes municipals durant la Festa Major del
Municipi de Viladecans.
4.421,49 €
Subministrament de combustible.
Previsió estimada de combustible:
10.158 litres x 0,95 €/litre (preu combustible
amb impostos inclosos) (*)
7.975,29 €
TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIÓ LOT 1 12.396,78 €

IVA 21%

TOTAL
IVA INCLÒS

928,51 €

5.350,00 €

1.674,81 €
2.603,32 €

9.650,10 €
15.000,10 €
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(*) L’Ajuntament no està obligat
subministrament de combustible.

a

esgotar

l’import

corresponent

al

Lot 2: Arrendament sense opció de compra de diferents grups electrògens i
elements auxiliars, així com el subministrament de combustible per a
generació d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei a diferents
actes que es realitzaran al municipi de Viladecans, en dependència de l’
Àmbit de Serveis a la Ciutadania.
TIPUS D’ACTE
Acte Tipus 1:
Festa Major - Escenari Torrent (setembre)
Acte Tipus 2:
Festa Major - Escenari Parc de la Marina
(setembre)
Acte Tipus 3:
Pessebre Vivent - (desembre)
Acte Tipus 4:
Cavalcada Reis – Carrosses - (gener)
Acte Tipus 5:
Carnestoltes - (febrer o març)
TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIÓ LOT 2

Import
SENSE
IVA

IVA 21%

TOTAL
IVA
INCLÒS

2.400,00 €

504,00 €

2.904,00 €

1.800,00 €

378,00 €

2.178,00 €

2.500,00 €

525,00 €

3.025,00 €

950,00 €

199,50 €

1.149,50 €

1.400,00 €

294,00 €

1.694,00 €

9.050,00 €

1.900,50 €

10.950,50 €

(*) Aquests imports són màxims i l’Ajuntament no s’obliga a exhaurir-los en la
seva totalitat, ja que dependran de la durada definitiva de cada acte.
SEGON.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que hauran de regir el contracte.
TERCER.- DECLARAR aquest expedient de contractació de TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA.
QUART.- CONVOCAR procediment obert per a l’adjudicació, mitjançant
tramitació ordinària, del contracte administratiu de subministrament consistent
en l’arrendament sense opció de compra de grups electrògens i elements
auxiliars, així com el subministrament de combustible per a generació
d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei als actes que es
realitzaran en el municipi de Viladecans.
CINQUÈ.- AUTORITZAR una despesa per un import total de 25.950,60 € (inclòs
l’IVA), amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries dels pressupostos
generals dels exercicis de 2019 i 2020, d’acord amb el següent detall per lots:
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Lot Aplicació pressupostària

Exercici 2019

1

31023 16500 22100
(Subministrament
elèctric
públic)

15.000,10 €
enllumenat (A12019000023803)

2

30102 33720 22699
(Creació cultural i participació Juvenil)

2

30102 33800 22609
(Festeigs)

2.178,00 €
(A12019000023971)
7.078,50 €
(A12019000023971)

Exercici 2020
-

1.694,00 €
(A-12019000023972)

En relació a l’autorització de la despesa a càrrec del pressupost general de
l’exercici de 2020, aquesta es realitza amb la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en
l’exercici corresponent.
SISÈ.- PUBLICAR l’anunci de licitació 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, amb una antelació
mínima de 15 dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de
les proposicions.
SETÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord als Serveis d’Acció Comunitària
(direcció de serveis), a l’Àrea d’Espai Públic (departament de Serveis Públics) i a
l’Àrea de Serveis Generals (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

Secretari General
Ajuntament de Viladecans
MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ
03/05/2019 16:47:11

Alcalde-President
Ajuntament de Viladecans
CARLES RUIZ NOVELLA
04/05/201919:58:04
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