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INFORME JURÍDIC
REFERENT AL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER A LA LICITACIÓ DEL
CONTRACTE D’OBRES ANOMENAT: “PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE
REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE
SABADELL”
i. Antecedents
1. El Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals informa, mitjançant informe tècnic de 14
de juliol de 2021, sobre la necessitat de licitar mitjançant procediment obert simplificat
el contracte d’obres anomenat: “Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de les
façanes de l’edifici de l’Ajuntament de Sabadell”, l’objecte del qual correspon al codi
CPV següent: 45210000-2 Treballs de construcció d’immobles.
2. L’edicte de l’aprovació inicial del projecte d’obres esmentat es va publicar al BOP de
Barcelona a data 21 d’octubre de 2020 i al DOGC a data 8 d’octubre de 2020. En
conseqüència, el projecte d’obres esmentat va restar en exposició pública fins el dia 2
de desembre de 2020 sense que s’hagin presentat al·legacions/reclamacions, per la
qual cosa l’esmentat projecte ha quedat aprovat definitivament en data 3 de desembre
de 2020.
3. D’acord amb l’esmentat Informe Tècnic de data 22 de juliol de 2020, als efectes de
l’article 235 de la Llei 9/2017, e 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s’ha
realitzat la supervisió del projecte per afectar a l’estabilitat i la seguretat i l’estanqueïtat
de l’obra. En data 3 de setembre de 2020, l’Oficina de Supervisió de Projectes del
Servei de Planificació i Projectes de Ciutat d’aquesta àrea, ha emès informe favorable.
4. L’objecte del present contracte és dur a terme les actuacions incloses en el projecte de
referència, que comprenen els treballs per a la rehabilitació de les deficiències en
cadascuna de les cinc zones esmentades l’informe tècnic de data 14 de juliol de 2021,
en l’edifici de l’Ajuntament, ubicat a la plaça de Sant Roc, 1 de Sabadell.
5. El pressupost base de licitació és de 669.431,27€ i el valor estimat del contracte, de
conformitat amb allò que preveu l’article 101 de la LCSP, és de 553.248,98 €, en
conseqüència, segons els articles 131.2 i 159 de la LCSP, el procediment a aplicar
serà l’obert simplificat, en tant, que el contracte té un valor estimat inferior als
2.000.000 € i la ponderació del criteri d’adjudicació avaluable mitjançant judici de valor
no supera el 25 per cent del total.
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6. De conformitat amb l’esmentat informe tècnic, està previst que el termini d’execució
del contracte sigui de 7 mesos.

7. Aquest contracte no és susceptible de divisió en lots, de conformitat amb l’esmentat
informe tècnic degut a que “la divisió en lots i l’execució de l’obra per part d’una
pluralitat de contractistes, impossibilitaria la necessària coordinació de l’execució de
les diferents prestacions que constitueixen l’objecte d’aquest contracte.”
8. El termini d’execució del present contracte s’allargarà durant l’exercici 2022, la
despesa per fer front al present contracte, també s’haurà de distribuir en el sentit de
que aquesta sigui pluriennal.

II. Consideracions jurídiques
1. L’article 13.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), de 8 de novembre de
2017 defineix el contracte d’obres com aquell que té per objecte la realització d’una
obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte o la realització d’alguns dels
treballs enumerats en l’Annex I de la mateixa llei.
2. L’article 13.3 de la LCSP disposa que els contractes d’obres es referiran a una obra
completa, entenent per aquesta la susceptible a ser entregada al ús general o al servei
corresponent i comprendrà tots i cada un dels elements que siguin precisos per a la
utilització de l’obra. Tanmateix, l’esmentat precepte preveu que podran contractar-se
obres definides mitjançant projectes independents relatius a cada una de les parts
d’una obra completa, sempre que aquestes siguin susceptibles d’utilització
independent, en el sentit de l’ús general o del servei.
3. Els articles 20, 131.2, i 159 de la LCSP, en relació a la tramitació del procediment
obert simplificat no subjecte a regulació harmonitzada que serà d’aplicació a aquest
expedient, en tractar-se d’un contracte d’obres el valor estimat del qual és inferior a
2.000.000 € i la ponderació dels criteris d’adjudicació previstos en el plec avaluables
mitjançant judici de valor no supera el 25% del total.
4. L’alcalde, mitjançant decret núm. 2717/2018, de 8 de març, va aprovar un plec tipus
per procedir a l’adjudicació de contractes d’obres, mitjançant procediment obert
simplificat, que és el marc de referència que caldrà utilitzar per aprovar els plecs
particulars tipus que regeixin l’adjudicació d’aquest contracte, adaptats a la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
5. Els articles 116 i 117 de la LCSP regulen l’inici i l’aprovació de l’expedient de
contractació amb caràcter ordinari, així com el contingut d’aquest, que incorporarà en
tot cas, els plecs de les clàusules que regularan el contracte i el plec de prescripcions
tècniques, el document justificatiu de l’existència de crèdit, la justificació de l’elecció
del procediment de licitació, els criteris que es tindran en consideració per adjudicar el
contracte i el valor estimat del contracte.
L’òrgan de contractació haurà d’aprovar l’expedient, aprovar la despesa i disposar
l’obertura del procediment d’adjudicació.
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6. Els articles 122 i 124 de la LCSP regulen el contingut dels plecs de clàusules
administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques particulars.
7. Els articles 156 a 159 de la LCSP contenen: 1) la definició del procediment obert com
aquell en el que tot empresari interessat pot presentar una proposició, quedant
exclosa tota negociació dels termes dels contractes amb els licitadors; 2) el termini de
presentació de les sol·licituds; 3) la descripció de com ha de ser la fase d’examen de
les proposicions; 4) l’aprovació de la classificació d’ofertes per part de la Mesa de
Contractació i 5) l’adjudicació a l’oferta més avantatjosa, entenent com a tal la millor
relació qualitat-preu.
8. L’article 135 de la LCSP regula la publicació oficial dels procediments per a la licitació
dels contractes, i en aquest sentit estableix que els procediments oberts no subjectes
a regulació harmonitzada seran objecte de publicació al perfil del contractant.
9. L’article 99.3b de la LCSP en el qual s’hi preveu, com a motius vàlids, a efectes de
justificar la no divisió en lots de l’objecte del contracte, el fet que la realització
independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte
dificultaria la correcte execució del mateix des del punt de vista tècnic.
10. La disposició addicional tercera, en el seu apartat 8è, de la LCSP, preveu la necessitat
que el Secretari emeti informe preceptiu en relació, entre altres assumptes, a
l’aprovació d’expedients de contractació.
11. Els articles 174 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
2/2004, de 5 de març, així com l’article 34 de les bases d’execució del pressupost
municipal vigent, els quals regulen l’autorització o realització de les despeses de
caràcter pluriennal.
12. La competència per aprovar aquest expedient és de la Junta de Govern Local per
delegació del Decret d’Alcaldia núm. 6749/2019, de 25 de juny.
III. Conclusions
1. El plec de clàusules administratives particulars redactat amb la finalitat de licitar el
contracte d’obres anomenat: “Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de les façanes
de l’edifici de l’Ajuntament de Sabadell”, amb codi CPV següent: 45210000-2 Treballs
de construcció d’immobles, i que es conté en el expedient de contractació, s’adapta al
plec de clàusules administratives particulars tipus aprovat mitjançant decret
Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I

3/5

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per Tècnica Superior en Dret (Maria Luisa Martos Cerrillo) a les 13:11 del dia 14/07/2021. Mitjançant el codi de verificació segura 0D693P4P3U17573C1BR0 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al
lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

núm.2717/2018, de 8 de març, mitjançant procediment obert simplificat, que és el
marc de referència que caldrà utilitzar per aprovar els plecs particulars tipus que
regeixin l’adjudicació d’aquest contracte, adaptats a la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (LCSP).
2. La licitació d’aquest contracte d’obra, a tenor que el valor estimat és inferior a
2.000.000 € i la ponderació dels criteris de judici de valor no supera el 25% del total,
s’ha de substanciar mitjançant procediment obert simplificat no subjecte a regulació
harmonitzada, d’acord amb les fases següents:
-

L’expedient, els plecs de condicions administratives particulars i tècniques, així
com l’obertura del procediment han de ser objecte d’aprovació per part de l’òrgan
de contractació.
La licitació ha de ser objecte de publicació al perfil del contractant.
El termini de presentació de les proposicions no podrà ser inferior a 20 dies
naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al perfil
del contractant.

3. Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de contractació, prèvia
exclusió de les ofertes que no compleixin els requeriments del plec, avaluarà i
classificarà les ofertes. Així mateix, realitzarà la proposta d’adjudicació a favor del
candidat amb major puntuació, de conformitat amb el que preveu l’article 159.4 de la
LCSP.
4. La Mesa de Contractació comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades que l’empresa està degudament constituïda, que el firmant de la
proposició té poder bastant per a formular l’oferta, que ostenta la solvència econòmica,
financera i tècnica i que no està incursa en cap prohibició per contractar. Així mateix,
la Mesa requerirà a l’empresa que hagi obtingut la major puntuació per tal de que, en
un termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament de la comunicació, aquesta
constitueixi la garantia definitiva, així com aporti el compromís a què es refereix
l’article 75.2 de la LCSP i la documentació justificativa de que disposa efectivament
dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte
conforme l’article 76.2 de la LCSP, així com qualsevol altra documentació que no
consti degudament complerta i vigent en els Registres Oficials.
5. Realitzada l’esmentada comprovació i/o aportació de documentació requerida, així
com la constitució de la garantia definitiva dins del termini assenyalat a l’efecte, l’òrgan
de contractació adoptarà la resolució d’adjudicació. Aquest acte ha de ser objecte de
publicació en el perfil del contractant i de notificació a tots els candidats o licitadors.
6. El contracte s’ha de formalitzar en el termini de 15 dies hàbils des d’aquell en que es
produeixi la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats.
7. En relació a l’òrgan competent, la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), disposa que li correspon a
l’alcalde/alcaldessa, com a òrgan de contractació, aquells contractes administratius
d’obres el valor estimat dels quals no superi el 10% del recursos ordinaris del
pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de
caràcter pluriennal quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no
superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer
exercici, ni la quantia assenyalada.
Tot i així, l’Alcaldessa, per mitjà del Decret d’Alcaldia 6749/2019, de 25 de juny, va
delegar a la Junta de Govern Local determinades atribucions, entre les quals la
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contractació d’obres que excedeixin de les atribucions conferides als regidors delegats
i als Tinents d’alcaldessa (en tant que el valor estimat del contracte superi els 100.000
€, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia 6748/2019, de 25 de juny),i que no superin
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000,00 €, ni tinguin una
durada superior a 4 anys sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no
superi els esmentats percentatge i import, referit als recursos ordinaris del pressupost
del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

Martos Cerrillo, Maria Luisa
Tècnica Superior en Dret
14/07/2021 13:11
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