Junta de Govern Local
Cultura
c/Jaume Camp i Lloreda, 1 (Edifici Can Puntes) - 08401 Granollers Tel: 938426681 Fax: 938426698 cultura@ajuntament.granollers.cat

Catalina Victory i Molné, secretària general de l'Ajuntament de Granollers,
CERTIFICO: Que en la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia
26 de juny de 2018 , fou pres, entre altres, l'acord següent:
Assumpte: Declarar desert el procediment obert endegat per adjudicar el contracte mixt de
subministrament en règim de lloguer de mòduls sanitaris i camerinos (LOT 1) i lloguer de les
cabines sanitàries químiques i urinaris químics (LOT 2) així com els vehicles i mitjans per al
correcte tractament especialitzat de residus dels mateixos per al Servei de Joventut i la
Festa Major i endegar un nou procediment negociat sense publicitat.
Número Expedient: 39/2018/44 (2018/047)
Fets:
1.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 29 de maig de
2018, va esmenar l’error detectar en els plecs aprovats amb data 15 de maig de 2018 i va
acordar l’inici de un nou expedient licitatori, va autoritzar la despesa i va aprovar els nous
plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars per al contracte
mixt de subministrament en règim de lloguer de mòduls sanitaris i camerinos (LOT 1) i
lloguer de les cabines sanitàries químiques i urinaris químics (LOT 2) així com els vehicles i
mitjans per al correcte tractament especialitzat de residus del mateixos per a la Festa Major
dels anys 2018 i 2019 i el Festival Musik N Viu de l’any 2019 de l’Ajuntament de Granollers
amb un pressupost màxim de 44.690,94 euros més 9.385,10 euros en concepte d’IVA (21%)
el que fa un total de 54.076,04 euros amb el desglòs per lots a continuació indicat:
LOT 1 Import 26.874,54 euros més 5.643,65 euros d’IVA
LOT 2 Import 17.816,40 euros més 3.741,44 euros d’IVA
amb la distribució d’imports per anualitats i partides pressupostàries a continuació indicades:
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2018
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Lot 2
8.551,20 €
Lot 1
12.618,27 €

2019
TOTAL (IVA
INCLÒS)
Pressupost Net IVA
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1.795,75 €
20.693,90
2,649,84 €
12.618,27 €
2.649,84 €
30.536,22
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0,00 €
714,00 €
149,94 €
863,94
0,00 €
1.638,00 €
343,98 €
1.981,98

2.- En data 31 de maig de 2018 es va publicar en el perfil del contractant el corresponent
anunci de licitació amb data límit de presentació de proposicions el dia 18 de juny de 2018 a
les 14:00 hores a través de la plataforma de licitació electrònica VORTAL.

3.- D’acord amb l’informe tècnic emès pel responsable del contracte, de data 19 de juny de
2018 i l’acta de la Mesa de Contractació de data 20/6/2018 que consta a l’expedient, es
declara deserta dita licitació al haver-se presentat una única oferta fora del termini establert i
es proposa endegar un nou procediment licitatori, d’acord amb l’article 167 e) pel qual es
determina que el contracte es pot adjudicar mitjançant procediment negociat en el cas que
hagi estat declarat desert prèviament el procediment obert anterior, sempre que les
condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment.

4.- S’han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
particulars corresponents per adjudicar aquest contracte mixt de subministrament en règim
de lloguer de mòduls sanitaris i camerinos (LOT 1) i lloguer de les cabines sanitàries
químiques i urinaris químics (LOT 2) així com els vehicles i mitjans per al correcte tractament
especialitzat de residus del mateixos per a la Festa Major dels anys 2018 i 2019 i el Festival
Musik N Viu de l’any 2019 de l’Ajuntament de Granollers , mitjançant procediment negociat
sense publicitat i tramitació ordinària, d’acord amb els articles 167 e) i 168 a 171 de la
LCSP, pel mateix import de 44.690,94 euros més 9.385,10 euros en concepte d’IVA (21%) el
que fa un total de 54.076,04 euros amb el desglòs per lots a continuació indicat:

LOT 1 Import 26.874,54 euros més 5.643,65 euros d’IVA
LOT 2 Import 17.816,40 euros més 3.741,44 euros d’IVA
amb la distribució d’imports per anualitats i partides pressupostàries a continuació indicades:
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Fonaments de dret:
Article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector
públic, pel que estableix que «L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació
quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que
figuren en el plec», del que es desprèn que l’òrgan de contractació pot declarar deserta una
licitació quan no hi hagin ofertes admissibles presentades.
Articles 167 e) i 168 a 171 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del
sector públic, pel que fa a la tramitació de l’expedient de contractació del procediment
negociat sense publicitat.

Es proposa a la Junta de Govern Local

Primer. Declarar desert el procediment obert simplificat endegat per adjudicar el contracte
mixt de subministrament en règim de lloguer de mòduls sanitaris i camerinos (LOT 1) i
lloguer de les cabines sanitàries químiques i urinaris químics (LOT 2) així com els vehicles i
mitjans per al correcte tractament especialitzat de residus dels mateixos per al Servei de
Joventut i la Festa Major, per manca d’ofertes , d’acord amb els fets i fonaments de dret
invocats.

Segon.- Iniciar l’expedient licitatori, autoritzar la despesa i declarar la plurianualitat del
contracte mixt de subministrament en règim de lloguer de mòduls sanitaris i camerinos (LOT
1) i lloguer de les cabines sanitàries químiques i urinaris químics (LOT 2) així com els
vehicles i mitjans per al correcte tractament especialitzat de residus dels mateixos per al
Servei de Joventut i la Festa Major de l’Ajuntament de Granollers amb un pressupost màxim
de 44.690,94 euros més 9.385,10 euros en concepte d’IVA (21%) el que fa un total de
54.076,04 euros amb el desglòs per lots a continuació indicat:
LOT 1 Import 26.874,54 euros més 5.643,65 euros d’IVA
LOT 2 Import 17.816,40 euros més 3.741,44 euros d’IVA
amb la distribució d’imports per anualitats i partides pressupostàries a continuació indicades:
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de conformitat amb els fets i fonaments de dret invocats .

Tercer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària.

Quart. Designar com a responsable del contracte a el senyor Alfons Senyé Gonzàlez,
Tècnic del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Granollers.
Cinquè. Autoritzar a la directora del Servei de Contractació i Compres de l’Ajuntament de
Granollers per tal que faci el requeriment establert a la clàusula VI del plec de clàusules
administratives particulars.
Sisè. Notificar als tècnics responsables per tal d’iniciar les negociacions amb les empreses
convocades.
Setè. Comunicar a l'Àrea de Govern i Economia, departament de comptabilitat, el present
acord als efectes d’utilitzar els mateixos documents comptables que el procediment anterior
aprovat.

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat

Signat digitalment per Segell Òrgan
Ajuntament de Granollers
28/06/2018
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