INFORME
Identificació de l'expedient
Anul·lar el procediment obert anterior (Exp. 2020/099 – 35/2020/44), iniciar nou expedient licitatori,
aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte del
subministrament mixt i instal·lació de diversos mòduls d’aparcament tancat per a bicicletes a la ciutat de
Granollers, mitjançant procediment obert.

Fets
Primer. L’objecte del contracte és definir el subministre i les obres d’instal·lació de 9 mòduls
d’aparcaments de bicicleta tancats amb un sistema tecnològic que ofereixi un espai segur i controlat per
a facilitar-ne la gestió, amb diverses places d’estacionament cadascun d’ells, per tal de continuar
desplegant espais d’aparcament segurs de bicicletes en punts claus de la ciutat, i potenciar-ne el seu ús,
i donar les màximes facilitats als usuaris perquè continuï creixent el número de usuaris diaris de la
bicicleta a la ciutat.
Segon. L’Ajuntament de Granollers no té capacitat, ni coneixement suficient per a fer aquest tipus
d’instal·lacions.
Tercer. L’objecte del present contracte no és susceptible d’utilització o aprofitament separat, i constitueix
una única unitat funcional, per aquest motiu no es subdivideix en lots.
Quart. El pressupost màxim de licitació del contracte és de 99.173,55€ més 20.826,45€ d’IVA (21%) que
representa un total de 120.000,00 €, d’acord amb el detall següent:
MÒDULS D’APARCAMENT TANCAT DE BICICLETES
COST DIRECTE
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL

PEM

82.834,92

DESPESES GENERALS

DG 13%

10.768,53

BENEFICI INDUSTRIAL

BI 6%

4.970,10

4.970,10

600,00

600,00

SEGURETAT I SALUT

SiS

subtotal
IVA
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ CONTRACTE

COST INDIRECTE

82.834,92
10.768,53

99.173,55
21,00 %
PEC

20.826,45
120.000,00

20.826,45
88.405,02

31.594,98

Cinquè. Existeix consignació per atendre la despesa derivada d'aquesta contractació a l’aplicació
pressupostària K3210.13300.60920 (Aparcaments per a bicicletes - PPART'18 MSV02).
Sisè. El contracte tindrà un termini d’execució de 5 mesos, comptats des de la formalització del
contracte.
Setè. Pels criteris de valoració de les ofertes s’ha tingut en compte tant criteris de judici de valor com
criteris automàtics. Per la tipologia d’instal·lacions s'ha considerat criteris de judici de valor que tinguin en
compte el detall relacionat amb característiques tècniques de materials i funcionals i l’adaptabilitat de la
solució tecnològica proposada. Els criteris automàtics: proposta econòmica.
Vuitè. La responsable del contracte d'acord amb l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, serà:



Laura Llavina Jurado, geògrafa, Cap del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Granollers.

Novè. S’ha iniciat el procediment obert (Exp 2020/099 – 35/2020/44), que el dia 5 de gener de 2021 es
va suspendre el procediment arrel d’un recurs presentat per una empresa , per a l’estudi de les qüestions
plantejades, i per això es decideix emenar alguns criteris dels plecs de clàusules tècniques i
administratives. En aquest recurs es qüestionava els terminis d’execució dels treballs i les
característiques dels mòduls de bicicletes, associant-les a una única empresa. Per criteris de
concurrència s’ha considerat adient ampliar el termini d’execució dels treballs i es recalca que les
dimensions i capacitat fixades són mínimes, podent ser sempre de dimensions majors a les fixades tenint
en compte que s’han d’adaptar als espais definits al plec.
D’altra banda, al plec hi consta redactat, literalment, que «caldrà subministrar i instal·lar 9 mòduls
d’aquestes característiques o equivalent», la qual cosa permet un ampli ventall de possibilitats en la
proposta de mòduls d’aparcament que compleixin unes condicions mínimes. Aquesta capacitat no podrà
ser inferior a 5 places ja que es considera que aquest valor correspon a l’oferta mínima necessària per
cobrir les necessitats de cada àmbit per tal de garantir criteris d’eficàcia. Així mateix, el desenvolupament
d’aquests mòduls requereix una important ocupació de l’espai i la necessitat de connexions
infraestructurals que es considera totalment inapropiat realitzar una inversió d’aquesta magnitud per a la
instal·lació de mòduls de menor capacitat.
Altrament, cal tenir en compte que degut a la pròpia naturalesa de la gestió dels aparcaments segurs i
tancats de bicicleta, cal considerar que el sistema de software és intrínsec a la contractació i d’aquesta
manera està inclòs al pressupost, ja que forma part de l’essència d’aquests aparcaments per a bicicletes.
En relació a les característiques del software, s’entén que el que es detalla al plec són característiques
bàsiques que ha de dotar un aparcament d’aquestes característiques per facilitar-ne l’autogestió de
qualsevol persona usuària. En aquest cas, cal tenir en compte que es detalla que s’inclou el manteniment
del software només durant el primer any.
I per tot l’exposat, s’estima parcialment les peticions proposades pel recurrent, llevat pel que fa a la
capacitat mínima dels mòduls.
Desè. S'han redactat els plecs prescripcions tècniques particulars corresponents per adjudicar aquesta
contractació.

Fonaments de dret


Article 16 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la
qualificació dels contractes de subministraments.



Articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que
fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.



Article 62 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la
designació del responsable del contracte.



Article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que
fa a la insuficiència de medis propis.



Article 156 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa al
procediment obert.

Per tot l’exposat,
PROPOSO
Primer. Estimar parcialment el recurs de reposició presentat per l’empresa Movement Barcelona 2005,
SL als plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte del
subministrament mixt i instal·lació de diversos mòduls d’aparcament tancat per a bicicletes a la ciutat de
Granollers, mitjançant procediment obert.
Segon. Anul·lar el procediment obert anterior (Exp. 2020/099 – 35/2020/44) que el dia 5 de gener de
2021 es va anul·lar el procediment arrel d’un recurs presentat per una empresa a partir del qual s’ha
considerat modificar alguns criteris dels plecs tècnics i administratius.
Tercer. Iniciar un nou procediment licitatori per l'expedient i autoritzar la despesa pel contracte del
subministrament mixt i instal·lació de diversos mòduls d’aparcament tancat per a bicicletes a la ciutat de
Granollers, per un import de 99.173,55€ més 20.826,45€ d’IVA (21%) que representa un total de
120.000,00 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària K3210.13300.60920 (Aparcaments per a bicicletes PPART'18 MSV02), un termini d’execució de 5 mesos, mitjançant el sistema de procediment obert.
Quart. Que es redactin els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte i el
seu procés d’adjudicació.
Cinquè. Designar com a responsable del contracte el sota signant d’aquest informe, tècnic de mobilitat,
d’acord amb l'article 62 de la Llei 9/2015, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

La responsable del contracte

LAURA
LLAVINA
JURADO
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