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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 18 de setembre de 2019 , adoptà, entre d’altres, l’acord
següent:

Departament de Compra Pública; 26/2019/CSUBM
ACORD NÚM. 4.- APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI
D’OFICINA PER L’AJUNTAMENT DE VILADECANS - LOTS 1 I 2: F. VIDAL,
SA (EXP. ASG/Contractació/2017/47 - 26/2019/CSUBM).ANTECEDENTS
1. Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, adoptat
en sessió ordinària realitzada el dia 29 de novembre de 2017, es va aprovar
l’adjudicació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, amb subjecció
al plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions
tècniques i a l’oferta i mostres presentades, en tot el que millorin els esmentats
plecs, dels lots 1 i 2 del contracte administratiu de subministrament i
instal·lació de mobiliari d’oficina pels departaments de les diverses àrees i
serveis de l’Ajuntament de Viladecans, a favor de l’empresa F. Vidal, SA, pel
període comprès entre l’1 de desembre de 2017 i el 30 de novembre de 2019,
prorrogable per dos anys més, per un import total màxim pels dos anys
d’execució del contracte d’11.472,16 € (inclòs l’IVA), en base als preus unitaris i
quantitats que consten a l’oferta presentada per l’adjudicatari, sense que
l’Ajuntament de Viladecans s’obligui a exhaurir en la seva totalitat, d’acord amb
el següent detall per lots:
LOTS:

Lot 1: Mobiliari d’oficina:
taules, bucs, armaris,
prestatgeries
i
complements.
Lot 2: Cadires per a llocs

DESPESA
MÀXIMA
DOS ANYS
(SENSE IVA)

IVA (21%)

5.130,25
4.350,88

1.077,35
913,68

DESPESA
MÀXIMA
DOS ANYS
(IVA
INCLÒS) (*)

6.207,60
5.264,56
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de treball i confident.
TOTAL

9.481,12

1.991,04

11.472,16

(*) Aquests imports són màxims i l’Ajuntament de Viladecans no s’obliga a
exhaurir-los en la seva totalitat, sinó que la despesa anirà en funció de les
necessitats de mobiliari o elements a subministrar.
2. Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, adoptar
en data 25 d’abril de 2018, es va aprovar la modificació del contracte
administratiu de subministrament i instal·lació de mobiliari d’oficina pels
departaments de les diverses àrees i serveis de l’Ajuntament de
Viladecans, adjudicat a favor de l’empresa F. Vidal, SA, pel període comprés
entre l’1 de desembre de 2017 i el 30 de novembre de 2019, ampliant la
despesa màxima autoritzada i disposada per adquirir un major nombre
d’unitats d’elements de mobiliari objecte dels dos lots del contracte, fins al
màxim permès al plec de clàusules administratives particulars (75% del preu del
contracte), que representa un import màxim pels dos anys d’execució del
contracte de 8.604,12 € (inclòs l’IVA), en base als preus unitaris que consten a
l’oferta presentada per l’adjudicatari, sense que l’Ajuntament de Viladecans
s’obligui a exhaurir en la seva totalitat, d’acord amb el següent detall per lots:
LOTS:

Lot 1: Mobiliari d’oficina:
taules, bucs, armaris,
prestatgeries
i
complements.
Lot 2: Cadires per a
llocs
de
treball
i
confident.
TOTAL

DESPESA
IVA
MÀXIMA
%)
AMPLIACI
Ó
DOS
ANYS
(SENSE
IVA)

(21 DESPESA
MÀXIMA
AMPLIACIÓ
DOS ANYS
(IVA
INCLÒS) (*)

3.847,69 €

808,01 €

4.655,70 €

3.263,16 €

685,26 €

3.948,42 €

7.110,84 €

1.493,28 €

8.604,12 €

(*) Aquests imports són màxims i l’Ajuntament de Viladecans no s’obliga a
exhaurir-los en la seva totalitat, sinó que la despesa anirà en funció de les
necessitats de mobiliari o elements a subministrar.
En el mateix acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans,
es va aprovar un increment del preu del contracte d’un 75% en ambdós lots.
3. El contracte finalitzarà la seva vigència el dia 30 de novembre de 2019, el qual
és prorrogable per períodes anuals, sense que la vigència total del contracte
incloses les pròrrogues pugui excedir de quatre anys, d’acord amb la clàusula
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1.8. de la part específica del plec de clàusules administratives particulars que
regeix aquest contracte.
4. L’empresa F. Vidal, SA, en data 24 de juliol de 2019, va presentar escrit
davant el registre general de l’Ajuntament de Viladecans (registre d’entrada núm.
22348), en el que sol·licita la pròrroga del contracte mantenint les mateixes
condicions econòmiques i tècniques.
5. Atès que l’empresa F. Vidal, SA es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb el certificat del Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, de data 3 de
setembre de 2019.
6. L’informe emès per la cap del departament de Compra Pública de l’Àrea de
Serveis Generals de l’Ajuntament de Viladecans, en data 5 de setembre de
2019, manifesta la necessitat de continuar adquirint la totalitat del mobiliari
objecte del present contracte atès que l’aprovisionament de mobiliari d’oficina és
una necessitat per al desenvolupament de les activitats administratives
municipals, essent necessari per tant, donar continuïtat al contracte de
subministrament i instal·lació de mobiliari d’oficina de nova adquisició per als
casos de noves incorporacions de personal així com de mobiliari d’oficina de
reposició pels departaments de les diverses àrees de l’Ajuntament de Viladecans
pel període comprès entre l’1 de desembre de 2019 i el 30 de novembre de
2020.
7. A l’esmentat informe de data 5 de setembre de 2019, es manifesta que
l’empresa F. Vidal, SA ha realitzat els subministraments objecte del contracte de
conformitat amb allò establert en el plec de clàusules administratives particulars i
en el plec de prescripcions tècniques, i s’informa favorablement i es proposa
l’aprovació de la pròrroga del contracte administratiu de subministrament i
instal·lació de mobiliari d’oficina pels departaments de les diverses àrees i
serveis de l’Ajuntament de Viladecans, de conformitat amb l’establert al plec
de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i a
l’oferta i mostres presentades, en tot el que millori els esmentats plecs, pel
període comprès entre l’1 de desembre de 2019 i el 30 de novembre de 2020,
a favor de l’empresa F. Vidal, SA, per un import total màxim de 5.736,08 €
(inclòs l’IVA), en base als preus unitaris i quantitats que consten a l’oferta
presentada per l’adjudicatari, sense que l’Ajuntament de Viladecans s’obligui a
exhaurir en la seva totalitat, d’acord amb el següent detall per lots:
LOTS:

Lot 1: Mobiliari d’oficina:
taules, bucs, armaris,
prestatgeries
i

DESPESA
IVA (21%)
MÀXIMA (1
ANY)
(SENSE IVA)

2.565,13 €

538,67 €

DESPESA
MÀXIMA (1
ANY)
(IVA
INCLÒS) (*)
3.103,80 €
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complements.
Lot 2: Cadires per a llocs
de treball i confident.
TOTAL

2.175,44 €
4.740,57 €

456,84 €
995,51 €

2.632,28 €
5.736,08 €

(*) Aquests imports són màxims i l’Ajuntament de Viladecans no s’obliga a
exhaurir-los en la seva totalitat, sinó que la despesa anirà en funció de les
necessitats de mobiliari o elements a subministrar.
8. Atesa l’existència de consignació pressupostària per atendre la despesa, a
càrrec de l’aplicació pressupostària 15060 92000 62500 (adquisició mobiliari)
dels pressupostos generals dels exercicis de 2019 i 2020, amb la condició
suspensiva d’existència de credit adequat i suficient per a finançar les
obligacions derivades del contracte corresponents a l’exercici de 2020, d’acord
amb el següent detall per lots:
Lot
Lot 1.

Import a imputar 2019
Import a imputar 2020
258,65 €
2.845,15 €
AD-12019000057832)
AD-12019000057835)
Lot 2.
219,36 €
2.412,92 €
AD-12019000057838)
AD-12019000057841)
TOTAL
478,01 €
5.258,07 €
FONAMENTS DE DRET
1. La disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), 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, que estableix que els expedients de
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la
normativa anterior.
2. Els articles 23 i 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), i
la clàusula 1.8. de la part específica del plec de clàusules administratives
particulars que regeix aquest contracte, en la qual es preveu que el contracte
serà prorrogable per períodes anuals, sense que la vigència total del contracte,
incloses les pròrrogues pugui excedir de quatre anys.
3. 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, en base al
qual la despesa derivada del present contracte és de caràcter plurianual. La
despesa derivada del present contracte anirà imputada als pressupostos
generals dels exercicis de 2019 i 2020.
4. L’article 110.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el TRLCSP.
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5. L’article 52 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el TRLCSP, que estableix la figura del responsable del contracte.
6. L’article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la LCSP, relatiu al perfil del contractant.
7. La disposició addicional vuitena de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, que 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.
8. L’Ordre de la Generalitat de Catalunya ECO/47/2013, modificada per l’ordre
ECO/294/2015, que 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.
9. L’article 333.6 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
TRLCSP, 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’Economia i Hisenda ha de determinar
reglamentàriament les especificacions i els requisits per a la sincronització de
dades entre el Registre de contractes del sector públic i els altres registres de
contractes.
10. 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.
11. El Decret de l’Alcaldia núm. 2019/3658, de data 18 de juny de 2019 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 cap del departament de Compra Pública i pel
responsable del departament d’Assessorament Jurídic de l’Àrea de Serveis
Generals en funcions de Secretari accidental 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.- APROVAR LA PRÓRROGA dels lots 1 i 2 del contracte
administratiu de subministrament i instal·lació de mobiliari d’oficina pels
departaments de les diverses àrees i serveis de l’Ajuntament de
Viladecans, de conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives
particulars, al plec de prescripcions tècniques i a l’oferta i mostres presentades,
en tot el que millori els esmentats plecs, pel període comprés entre l’1 de
desembre de 2019 i el 30 de novembre de 2020, a favor de l’empresa F.
Vidal, SA, per un import total màxim de 5.736,08 € (inclòs l’IVA), en base als
preus unitaris i quantitats que consten a l’oferta presentada per l’adjudicatari,
sense que l’Ajuntament de Viladecans s’obligui a exhaurir en la seva totalitat,
d’acord amb el següent detall per lots:
LOTS

DESPESA
MÀXIMA
(1 any)
(SENSE IVA)

Lot 1: Mobiliari d’oficina:
taules,
bucs,
armaris,
prestatgeries
i
complements.
Lot 2: Cadires per a llocs
de treball i confident.
TOTAL

IVA
%)

(21 DESPESA
MÀXIMA
(1 any)
(IVA
INCLÒS) (*)

2.565,13 €

538,67 €

3.103,80 €

2.175,44 €

456,84 €

2.632,28 €

4.740,57 €

995,51 €

5.736,08 €

(*) Aquests imports són màxims i l’Ajuntament de Viladecans no s’obliga a
exhaurir-los en la seva totalitat, sinó que la despesa anirà en funció de les
necessitats de mobiliari o elements a subministrar.
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import total de
5.736,08 € (inclòs l’IVA), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 15060 92000
62500 (adquisició mobiliari) 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 corresponents a l’exercici de
2020, d’acord amb el següent detall per lots:
Lot
Lot 1.
Lot 2.
TOTAL

Import a imputar 2019
258,65 €
AD-12019000057832)
219,36 €
AD-12019000057838)
478,01 €

Import a imputar 2020
2.845,15 €
AD-12019000057835)
2.412,92 €
AD-12019000057841)
5.258,07 €

TERCER.- PUBLICAR aquest acord de pròrroga al PERFIL del CONTRACTANT
de l’Ajuntament de Viladecans, consultable a la seu electrònica
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&ke
yword=viladecans&reqCode=viewDetail&idCap=5514905.
QUART.- NOMENAR la Sra. Cristina Muriel Esteban, cap del departament de
Compra Pública de l’Àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament de Viladecans
com a responsable per part de l’Administració de la comprovació i vigilància de
la correcta realització dels subministraments objecte del contracte prorrogat.
CINQUÈ.- TRAMETRE la informació de la pròrroga 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 de la pròrroga 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 aquest acord a l’empresa F. Vidal, SA.
SETÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Àrea de Serveis Generals
(departament de Compra Pública (responsable del contracte), 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
19/09/2019 14:36:59

Alcalde-President
Ajuntament de Viladecans
CARLES RUIZ NOVELLA
20/09/201914:12:15
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