ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 6/2019/CSUBM

INFORME
RELATIU A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS, AIXÍ COM DELS
ELEMENTS AUXILIARS I MOBILIARI URBÀ ASSOCIATS, PER UNA NOVA ÀREA
SINGULAR AL PARC DE LA MARINA DE LA CIUTAT DE VILADECANS,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT I TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA.- LAPSET ESPAÑA V.R. SL.- (Exp. AEP/ASG/Contractació/2018/56
(6/2019/CSUBM)).
ANTECEDENTS
1. Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, adoptat en
data 10 d’octubre de 2018, es van aprovar els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques, així com la iniciació i tramitació de l’expedient
administratiu de contractació per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert
harmonitzat i tramitació ordinària, del contracte administratiu mixt de
subministrament i instal·lació de jocs infantils, així com dels elements auxiliars i
mobiliari urbà associats, per una nova àrea singular al Parc de la Marina de la
ciutat de Viladecans, amb un pressupost màxim de licitació de 301.011,09 € (inclòs
l’IVA), d’acord amb el següent detall:
- Import del contracte (sense IVA): 248.769,50 €
- IVA (21 %):
52.241,59 €
2. L’anunci d’informació prèvia d’aquest procediment es va publicar en data 3
d’octubre de 2018 al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) núm. 2018/S 190430818 i al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Viladecans.
3. La convocatòria del procediment obert harmonitzat es va publicar en data 16
d’octubre de 2018 al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) núm. 2018/S 199453077 i al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Viladecans.
4. En data 14 de novembre de 2018, la mesa de contractació va procedir a la
qualificació de la documentació continguda en els sobres digitals A, presentada en
temps i forma per les següents empreses:
PLICA Núm. 1: LAPPSET ESPAÑA VR, SL
PLICA Núm. 2: HAGS SWELEK SA
PLICA Núm. 3: MICROARQUITECTURA, SL
PLICA Núm. 4: IPLAY URBAN DESIGN, SL
PLICA Núm. 5: HPC IBERICA, SA
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Analitzada la documentació que havien de contenir els sobres digitals A, segons el
plec de clàusules administratives particulars que regeix el present contracte, es va
observar per part de la Mesa de Contractació que les empreses HAGS SWELEK SA,
MICROARQUITECTURA, SL, IPLAY URBAN DESIGN, SL i HPC IBERICA, SA no
havien aportat correctament part de la documentació sol·licitada en el citat plec de
clàusules, i en conseqüència es va acordar requerir-les per a què procedissin a
l’esmena d’aquestes mancances en un termini no superior a tres dies hàbils.
5. En data 21 de novembre de 2018, la mesa de contractació es va reunir en acte
públic, al que no va assistir cap licitador, per a l’obertura dels sobres digitals B de les
empreses admeses, presentades en temps i forma, prèvia l’oportuna comprovació de
les esmenes de documents continguts en els sobres digitals A.
6. En el mateix acte la mesa de contractació, de conformitat amb allò establert al punt
3.3.3.2. del plec de clàusules administratives particulars, acordà traslladar l’expedient
als Serveis Tècnics Municipals perquè emetessin informe en relació a la proposta
tècnica presentada i als criteris tècnics d’adjudicació del contracte que depenen de
judicis de valor.
7. En data 21 de desembre de 2018, el cap del departament de Gestió i Manteniment
de l’Espai Públic i el director de l’Àrea d’Espai Públic de l’Ajuntament de Viladecans,
van emetre informe motivat sobre la valoració de les ofertes presentades en relació als
criteris tècnics d’adjudicació del contracte que depenen de judicis de valor.
8. En data 11 de gener de 2019, la mesa de contractació en acte públic, al que va
assistir el representant de l’empresa HAGS SWELEK SA, va procedir a l’obertura de
les proposicions econòmiques contingudes en els sobres digitals C de les empreses
presentades i admeses.
9. Les pliques presentades i admeses, van ser les següents segons l’ordre de
recepció:
PLICA Núm. 1
SOBRE DIGITAL C.- LAPPSET ESPAÑA VR, SL, que ofereix portar a terme
l’execució del contracte per un import total de 269.830,00 Euros (inclòs l’IVA,
despeses generals i benefici industrial).
Així mateix, ofereix les següents millores:
1) Subministraments suplementaris als exigits en el Plec de Prescripcions Tècniques.
a) Subministrament i i plantació de 5 arbres per donar ombra a l’àrea de jocs, de
l’espècie de Tipuana tipu (T. speciosa), de perímetre de 25 a 30 cm., en contenidor de
més de 80 l., excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm., reblert del clot amb
substitució del 60% de terra per sorrarentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega i retirada de terres; aspratge doble mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada de
8 cm. de diàmetre i 2,5 m. de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
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amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú; inclosa instal·lació de reg per
degoteig amb tub de 17 mm. de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm., diàmetre de l'anella de 120 cm., i partida alçada per a la connexió de
ramal a xarxa existent (lateral), incloent vàlvules de rentat i antisifó, arqueta de registre
amb vàlvula manual i accessoris, valorat en 2.420,00 € (IVA inclòs).
b) Subministrament i instal·lació d’elements de mobiliari urbà suplementaris als
descrits en el plec de prescripcions tècniques: 3 bancs tipus Neo Liviano de
Santa&Cole de 1.80 m. o equivalent, i 4 papereres trabucables de 70 l. tipus Barcelona
d’acer galvanitzat i pintat o equivalent, valorat en 899,03 € (IVA inclòs).
2) Reducció del termini d’execució del contracte en 5 setmanes.
3) Ampliació del termini de garantia del subministrament i la instal·lació dels jocs (no
de les xarxes i el paviment de seguretat), en 5 anys addicionals.
PLICA Núm. 2
SOBRE DIGITAL C.- HAGS SWELEK SA, que ofereix portar a terme l’execució del
contracte per un import total de 276.964,77 Euros (inclòs l’IVA, despeses generals i
benefici industrial).
Així mateix, ofereix les següents millores:
1) Subministraments suplementaris als exigits en el Plec de Prescripcions Tècniques.
a) Subministrament i i plantació de 5 arbres per donar ombra a l’àrea de jocs, de
l’espècie de Tipuana tipu (T. speciosa), de perímetre de 25 a 30 cm., en contenidor de
més de 80 l., excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm., reblert del clot amb
substitució del 60% de terra per sorrarentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega i retirada de terres; aspratge doble mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada de
8 cm. de diàmetre i 2,5 m. de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú; inclosa instal·lació de reg per
degoteig amb tub de 17 mm. de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm., diàmetre de l'anella de 120 cm., i partida alçada per a la connexió de
ramal a xarxa existent (lateral), incloent vàlvules de rentat i antisifó, arqueta de registre
amb vàlvula manual i accessoris, valorat en 3.025,00 € (IVA inclòs).
b) Subministrament i instal·lació d’elements de mobiliari urbà suplementaris als
descrits en el plec de prescripcions tècniques: 3 bancs tipus Neo Liviano de
Santa&Cole de 1.80 m. o equivalent, i 4 papereres trabucables de 70 l. tipus Barcelona
d’acer galvanitzat i pintat o equivalent, valorat en 6.671,94 € (IVA inclòs).
2) Reducció del termini d’execució del contracte en 5 setmanes.
3) Ampliació del termini de garantia del subministrament i la instal·lació dels jocs (no
de les xarxes i el paviment de seguretat), en 5 anys addicionals.
PLICA Núm. 3
SOBRE DIGITAL C.- MICROARQUITECTURA SA. que ofereix portar a terme
l’execució del contracte per un import total de 285.977,21 Euros (inclòs l’IVA,
despeses generals i benefici industrial).
Així mateix, ofereix les següents millores:
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1) Subministraments suplementaris als exigits en el Plec de Prescripcions Tècniques.
a) Subministrament i i plantació de 5 arbres per donar ombra a l’àrea de jocs, de
l’espècie de Tipuana tipu (T. speciosa), de perímetre de 25 a 30 cm., en contenidor de
més de 80 l., excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm., reblert del clot amb
substitució del 60% de terra per sorrarentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega i retirada de terres; aspratge doble mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada de
8 cm. de diàmetre i 2,5 m. de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú; inclosa instal·lació de reg per
degoteig amb tub de 17 mm. de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm., diàmetre de l'anella de 120 cm., i partida alçada per a la connexió de
ramal a xarxa existent (lateral), incloent vàlvules de rentat i antisifó, arqueta de registre
amb vàlvula manual i accessoris, valorat en 707,85 € (IVA inclòs).
b) Subministrament i instal·lació d’elements de mobiliari urbà suplementaris als
descrits en el plec de prescripcions tècniques: 3 bancs tipus Neo Liviano de
Santa&Cole de 1.80 m. o equivalent, i 4 papereres trabucables de 70 l. tipus Barcelona
d’acer galvanitzat i pintat o equivalent, valorat en 3.509,12 € (IVA inclòs).
2) Reducció del termini d’execució del contracte en 3 setmanes.
3) Ampliació del termini de garantia del subministrament i la instal·lació dels jocs (no
de les xarxes i el paviment de seguretat), en 5 anys addicionals.
PLICA Núm. 4
SOBRE DIGITAL C.- IPLAY URBAN DESIGN SL. que ofereix portar a terme
l’execució del contracte per un import total de 266.656,41 Euros (inclòs l’IVA,
despeses generals i benefici industrial).
Així mateix, ofereix les següents millores:
1) Subministraments suplementaris als exigits en el Plec de Prescripcions Tècniques.
a) Subministrament i i plantació de 5 arbres per donar ombra a l’àrea de jocs, de
l’espècie de Tipuana tipu (T. speciosa), de perímetre de 25 a 30 cm., en contenidor de
més de 80 l., excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm., reblert del clot amb
substitució del 60% de terra per sorrarentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega i retirada de terres; aspratge doble mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada de
8 cm. de diàmetre i 2,5 m. de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú; inclosa instal·lació de reg per
degoteig amb tub de 17 mm. de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm., diàmetre de l'anella de 120 cm., i partida alçada per a la connexió de
ramal a xarxa existent (lateral), incloent vàlvules de rentat i antisifó, arqueta de registre
amb vàlvula manual i accessoris, valorat en 2.117,50 € (IVA inclòs).
b) Subministrament i instal·lació d’elements de mobiliari urbà suplementaris als
descrits en el plec de prescripcions tècniques: 3 bancs tipus Neo Liviano de
Santa&Cole de 1.80 m. o equivalent, i 4 papereres trabucables de 70 l. tipus Barcelona
d’acer galvanitzat i pintat o equivalent, valorat en 2.020,00 € (IVA inclòs).
2) Reducció del termini d’execució del contracte en 5 setmanes.
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3) Ampliació del termini de garantia del subministrament i la instal·lació dels jocs (no
de les xarxes i el paviment de seguretat), en 5 anys addicionals.
PLICA Núm. 5
SOBRE DIGITAL C.- HPC IBERICA SA. que ofereix portar a terme l’execució del
contracte per un import total de 255.556,57 Euros (inclòs l’IVA, despeses generals i
benefici industrial).
Així mateix, ofereix les següents millores:
1) Subministraments suplementaris als exigits en el Plec de Prescripcions Tècniques.
a) Subministrament i i plantació de 5 arbres per donar ombra a l’àrea de jocs, de
l’espècie de Tipuana tipu (T. speciosa), de perímetre de 25 a 30 cm., en contenidor de
més de 80 l., excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm., reblert del clot amb
substitució del 60% de terra per sorrarentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega i retirada de terres; aspratge doble mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada de
8 cm. de diàmetre i 2,5 m. de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú; inclosa instal·lació de reg per
degoteig amb tub de 17 mm. de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm., diàmetre de l'anella de 120 cm., i partida alçada per a la connexió de
ramal a xarxa existent (lateral), incloent vàlvules de rentat i antisifó, arqueta de registre
amb vàlvula manual i accessoris, valorat en 2.716,45 € (IVA inclòs).
b) Subministrament i instal·lació d’elements de mobiliari urbà suplementaris als
descrits en el plec de prescripcions tècniques: 3 bancs tipus Neo Liviano de
Santa&Cole de 1.80 m. o equivalent, i 4 papereres trabucables de 70 l. tipus Barcelona
d’acer galvanitzat i pintat o equivalent, valorat en 1.518,79 € (IVA inclòs).
2) Reducció del termini d’execució del contracte en 5 setmanes.
3) Ampliació del termini de garantia del subministrament i la instal·lació dels jocs (no
de les xarxes i el paviment de seguretat), en 5 anys addicionals.
10. En el mateix acte la mesa de contractació, de conformitat amb allò establert al plec
de clàusules administratives particulars, acordà traslladar l’expedient als serveis
tècnics del departament de Compra Pública de l’Àrea de Serveis Generals, perquè
emetessin informe en relació als criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de
fórmules (criteris objectius d’aplicació automàtica) establerts en el plec de clàusules
administratives particulars.
11. En data 15 de gener de 2019, el tècnic del departament de Compra Pública de
l’Àrea de Serveis Generals va emetre informe en el que es valoren les ofertes
presentades en relació als criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de
fórmules (criteris objectius d’aplicació automàtica). En el mateix informe, es posa de
manifest que les ofertes presentades per les empreses LAPSET ESPAÑA V.R. SL,
HAGS SWELEK SA, IPLAY URBAN DESIGN, SL i HPC IBERICA, SA es trobaven
incurses en presumpció d’anormalitat, tota vegada que la baixa presentada en les
ofertes econòmiques superava el paràmetre objectiu del 5% indicat en el plec de
clàusules administratives particulars i, en conseqüència, es requeria informe justificatiu
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de l’oferta presentada. Així mateix, aquesta justificació ja es presentava en els sobres
presentats pels licitadors amb les seves ofertes, i es van considerar justificacions
vàlides.
12. En data 15 de gener de 2019, la mesa de contractació es va reunir a l’objecte de
procedir a la classificació de les ofertes presentades tenint en compte els
informes tècnics emesos, així com de realitzar la proposta d’adjudicació del
present contracte.
Consta a l’acta de la mesa, que les puntuacions totals obtingudes per les empreses
admeses són les següents:
NÚM.
PLICA
1

LAPSET ESPAÑA V.R. SL

PUNTUACIÓ
CRITERIS
SUBJECTIUS
46,5

PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
TOTAL
CRITERIS
OBJECTIUS
43,15
89,65

2

HAGS SWELEK SA

40,5

39,23

79,73

3

MICROARQUITECTURA SL

42

31,07

73,07

4

IPLAY URBAN DESIGN SL

33,5

44,90

78,40

5

HPC IBERICA SA

36

51

87,00

Així mateix, consta també que la classificació de les ofertes per ordre decreixent és la
següent:
PUNTUACIÓ
TOTAL
LAPSET ESPAÑA V.R. SL

89,65

HPC IBERICA SA

87,00

HAGS SWELEK SA

79,73

IPLAY URBAN DESIGN SL

78,40

MICROARQUITECTURA SL

73,07

13. En el mateix acte de data 15 de gener de 2019, la mesa de contractació va
realitzar la proposta d’adjudicació del present contracte a favor de l’empresa LAPSET
ESPAÑA V.R. SL i va acordar requerir-la, als efectes de que dins del termini màxim
de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent a aquell en que hagués rebut el
requeriment, presentés la següent documentació:
-

Acreditació de la constitució de la garantia definitiva a la Tresoreria Municipal
(C/ de les Sitges, núm. 6, 1a. planta), per un import total de 11.150,00 €,
corresponent al 5% de l’import de l’adjudicació del contracte (exclòs l’IVA).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 6/2019/CSUBM

-

La documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que s’hagin
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.

-

La documentació acreditativa de la seva aptitud per a contractar (capacitat
d’obrar, personalitat jurídica i solvència) així com la documentació addicional
que consta a la clàusula 3.9. de la informació específica del plec de clàusules
administratives particulars.

14. En el mateix acte de data 15 de gener de 2019, la tinenta d’alcalde de l’Àrea de
Serveis Generals, de conformitat amb l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, i d’acord amb el Decret de delegacions de
competències de l’Alcaldia de data 6 de juny de 2018, va acceptar la proposta
d’adjudicació del contracte realitzada per la mesa de contractació a favor de l’empresa
LAPSET ESPAÑA V.R. SL; i els serveis tècnics del departament de Compra Pública
van realitzar el requeriment a que fa referència l’apartat anterior.
15. Consta a l’expedient, que l’empresa LAPSET ESPAÑA V.R. SL, va ser requerida
per presentar la documentació administrativa i per constituir la garantia definitiva en
data 15 de gener de 2019, de manera que la data màxima de presentació de
l’esmentada documentació era el 29 de gener de 2019.
16. Consta igualment que que en data 24 de gener de 2019 l’empresa LAPSET
ESPAÑA V.R. SL, va constituir la garantia definitiva per un import de 11.150,00 €
(carta de pagament número 12019000001555), corresponent al 5% de l’import de
l’adjudicació del contracte (exclòs l’IVA), i en data 29 de gener de 2019, va presentar la
documentació acreditativa de la seva aptitud per a contractar i solvència sol·licitada a
través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital de la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública; per la qual cosa, és evident que aquell
requeriment va ser atès dins del termini fitxat a l’efecte.
17. En data 31 de gener de 2019, la mesa de contractació es va reunir a l’efecte de
comprovar el compliment dels requisits de capacitat i els criteris de solvència
econòmica, financera i tècnica o professional així com el compliment del dipòsit de la
garantia definitiva per part de l’empresa LAPSET ESPAÑA V.R. SL.
Constatat per part de la mesa el seu compliment va acordar per unanimitat ELEVAR A
L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ l’adjudicació, mitjançant procediment obert
harmonitzat i tramitació ordinària, amb subjecció al plec de clàusules administratives
particulars, al plec de prescripcions tècniques i a l’oferta presentada, en tot el que
millori els esmentats plecs, del contracte administratiu mixt de subministrament i
instal·lació de jocs infantils, així com dels elements auxiliars i mobiliari urbà
associats, per una nova àrea singular al Parc de la Marina de la ciutat de
Viladecans, a favor de l’empresa LAPSET ESPAÑA V.R. SL, per un import total de
269.830,00 € (inclòs l’IVA, despeses generals i benefici industrial), d’acord amb el
següent detall:
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-

Import Sense IVA:
IVA (21%):

223.000,00 €
46.830,00 €

18. Atesa l’existència de consignació pressupostària per atendre la despesa a càrrec
de l’aplicació pressupostària 31012 17100 61902 (IFS Reforma Parc de la Marina) del
pressupost general de l’exercici de 2018, condicionat a la incorporació de l’operació
comptable (A-12018000066937) a l’exercici de 2019.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 150.1. 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
(en endavant LCSP), segons el qual procedeix elevar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa LAPSET ESPAÑA V.R. SL.
2. L’article 150.3. de la LCSP, segons el qual procedeix l’adjudicació del contracte a
favor del licitador proposat com a adjudicatari, dins dels 5 dies hàbils següents a la
recepció de la documentació.
3. L’article 151.1. de la LCSP, relatiu a la notificació i publicació de l’adjudicació
del contracte en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació en el termini
de 15 dies naturals.
4. L’article 153.3. de la LCSP, que estableix que procedeix requerir a l’adjudicatari
perquè, una vegada transcorreguts els 15 dies hàbils següents a aquell en que s’hagi
tramès la notificació de l’adjudicació als licitadors, formalitzi el corresponent
contracte administratiu.
5. L’article 154.1. de la LCSP, relatiu a la publicitat de la formalització del contracte
juntament amb el contracte corresponent, en el perfil del contractant de l’òrgan de
contractació i en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), en un termini no superior
a quinze dies naturals després del perfeccionament del contracte.
6. L’article 62 de la LCSP, que estableix la figura del responsable del contracte.
7. L’article 63 de la LCSP, relatiu al perfil del contractant.
8. La disposició addicional vuitena de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que als efectes de
facilitar la consulta a la informació sobre la contractació pública, les administracions
locals han d’informar el Registre Públic de Contractes i la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública dels contractes formalitzats i els que estan en licitació o en altres
fases contractuals.
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9. L’Ordre de la Generalitat de Catalunya ECO/47/2013, modificada per l’ordre
ECO/294/2015, estableix al seu article 1.2. que les entitats de l’Administració local
catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic han de comunicar al
Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya les dades i els documents
dels contractes públics que adjudiquin, incloent-hi els contractes menors, d’acord amb
el que disposa la legislació de contractes del sector públic.
10. L’article 346.6 de la LCSP, que estableix que en els casos d’administracions
públiques que disposin de registres de contractes anàlegs en el seu àmbit de
competències, la comunicació de dades es pot substituir per comunicacions entre els
respectius registres de contractes. El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha de
determinar les especificacions i els requisits per a l’intercanvi de dades entre el
Registre de contractes del sector públic i els altres registres de contractes.
11. La Resolució ECO/228/2011, de 25 de gener, per la qual es dóna publicitat al
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya i la Sindicatura de Comptes per a la tramesa de les dades i documents
des del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
12. L’adopció d’aquesta resolució és competència de l’Alcalde-President de la
Corporació, segons l’establert a l’article 21.1.ñ, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim local, fent avocació de les competències delegades
a la Junta de Govern Local, per Decret de l’Alcaldia de data 2 de juny de 2017.
En base a tot l’anterior, INFORMEM:
PRIMER.- Que d’acord amb la documentació obrant a l’expedient, l’aprovació de
l’adjudicació del present contracte s’adequa a la normativa vigent en matèria de
contractació pública.
SEGON.- REQUERIR a l’empresa adjudicatària a l’efecte de formalitzar el
corresponent contracte administratiu (que contindrà com annexes i formant part del
mateix un exemplar del plec de clàusules administratives particulars i del plec de
prescripcions tècniques signat per l’adjudicatari), una vegada transcorreguts els 15
dies hàbils següents a aquell en que s’hagi tramès la notificació de l’adjudicació als
licitadors.
TERCER.- PUBLICAR aquesta resolució en el termini de 15 dies naturals a
comptar des de la data de l’adjudicació del contracte, al PERFIL del
CONTRACTANT de l’Ajuntament de Viladecans, consultable a la seu electrònica
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword
=viladecans&reqCode=viewDetail&idCap=5514905, de conformitat amb l’establert a
l’article 151.1. de la LCSP.
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QUART.- PUBLICAR la formalització del contracte juntament amb el contracte
correspondent, al perfil del contractant de l’Ajuntament de Viladecans i en el Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUE), en un termini no superior a 15 dies naturals
després del perfeccionament del contracte, de conformitat amb l’establert a l’article
154.1 de la LCSP.
CINQUÈ.- TRAMETRE la informació del contracte al Registre Públic de Contractes
de la Generalitat de Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la
informació i dades del contracte a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
de l’Estat i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la
normativa d’aplicació.
SISÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària del contracte i a la
resta d’interessats en el procediment.
El que informem a Viladecans, a la data de la signatura electrònica, salvant-ne el millor
criteri.
La responsable del departament
de Compra Pública

Ajuntament de Viladecans
CRISTINA MURIEL
ESTEBAN
31/01/2019 13:03:27

El responsable del departament
d’Assessorament Jurídic

El cap de Departament
Ajuntament de Viladecans
JUAN JOSE PEREZ-MONTES
GARCIA
31/01/2019 13:38:08

NOTA DE CONFORMITAT DEL SECRETARI ACCIDENTAL
Atès l’informe jurídic que antecedeix, en relació a l’expedient de contractació
referenciat en l’encapçalament.
Ateses les competències establertes a la Disposició Addicional 3ª, apartat 8 de la Llei
9/2017, de 8 de Novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que les 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.
Atès allò disposat a l’article 3, apartat 4, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació
de caràcter nacional.
Emeto CONFORMITAT amb l’informe anterior.

Viladecans, en la data de signatura electrònica
per delegació del secretari general,

Ajuntament de Viladecans
RICARD MUÑIZ MERINO
01/02/2019 10:24:07

