Ajuntament de Castellterçol

ANTECEDENTS
PRIMER.- Que en data 15 de juny de 2021, es va emetre l’informe de motivació de la
necessitat el qual es transcriu a continuació:
“1.-Òrgan de contractació competent:
ALCALDE
REGIDOR DELEGAT DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT, VIA PÚBLICA I
PROTECCIÓ CIVIL
JGL
PLE
2.-Objecte del contracte
Serveis de jardineria per a 35 jardineres a col·locar a la via pública.
3.-Qualificació del contracte:
SERVEIS

SUBMINISTRAMENTS

ALTRES (Detallar):

L’Ajuntament ha adquirit 35 jardineres a col·locar a la via pública per a complementar les ja
existents.
El servei consisteix en el subministrament de plantes, flors, terra vegetal i adob granulat per a
cadascuna de les 35 jardineres, s’hi inclou els treballs de plantació i el seu transport a
l’emplaçament indicat. El servei també inclou el reg de les jardineres i la renovació de flors a la
tardor.
Amb aquesta contractació no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar els principis de
contractació pública.

DECRET

4.-Justificació de la necessitat del contracte (inclosa la justificació del procediment escollit i
la causa de la seva manca de planificació), i justificació de que no s’està alterant l’objecte
del contracte per evitar els principis de contractació pública, així com la circumstància
de que el contractista no es troba en el supòsit previst en l’article 118.3 de la LCSP:
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OBRES

El termini d’execució dels treballs de plantació de les jardineres és de 3 setmanes com a màxim
des de la data de l’adjudicació. El servei de manteniment de les jardineres és fins al 30 d’abril
de 2022.
6.- Pressupost de licitació (amb l’import corresponent a l’IVA desglossat com a partida
independent)
El pressupost d’aquesta licitació és de 3.442,00 euros més 722,82 euros en concepte d’IVA,
que fan un total de 4.164,82 euros.
7.-Finançament de la despesa (aplicacions pressupostàries, forma de certificació de la
prestació o la seva recepció i la forma de pagament del mateix. S’adjuntarà amb aquest informe
el document comptable d’aprovació de la despesa I/o reserva de crèdit.
Aquesta despesa s’aplicarà a la partida 2021/171.21000.
S’ha efectuat retenció de crèdit. Número d’operació: 220210002633.
Una vegada plantades i ubicades les jardineres a la via pública es podrà facturar el 70% dels
costos, la resta es facturarà una vegada finalitzat el servei.
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5.-Termini d’execució del contracte:
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8.-Criteris de valoració de les ofertes
Per a la valoració de les ofertes s’ha tingut en compte únicament el preu.
9.-Seguiment del contracte
El seguiment del contracte serà realitzat per l’arquitecte tècnic municipal.
10.- Només en les casos de contractes menors d’obres, el pressupost d’obres de
l’Administració o, en el seu cas, el projecte corresponent.
S’ha redactat memòria valorada per l’arquitecte tècnic municipal en data 25 de maig de 2021.





PAU RIERA BOSCH presenta una oferta de 2.761,00€, que afegint-hi el 21% d’IVA,
ascendeix 3.340,81€.
LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, S.L. presenta una oferta de 3.218,18€, que
afegint-hi el 21% d’IVA, ascendeix a 3.893,99€.
FUNDACIÓ TACOSONA presenta una oferta de 3.290,00€, que afegint-hi el 21%
d’IVA, ascendeix a 3.980,90€.

L’oferta presentada per PAU RIERA BOSCH presenta valors anormals al tenir una diferència
percentual respecte la mitjana de les ofertes presentades del 10,64% i per tant superior al
diferencial establert de 10 punts percentuals.
En data 8 de juny de 2021 es requereix a l’empresa PAU RIERA BOSCH , que justifiqui i
desglossi raonadament i detalladament el baix nivell de preus, o de costos, o qualsevol altre
paràmetre en base al qual ha presentat la oferta anormalment baixa. A més a més, ha de
quedar reflectit que els preus unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte
no són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació.
En data 11 de juny de 2021, es rep justificació del baix nivell de preus, o costos. Es detalla i es
justifica els costos d’execució, tant de ma d’obra com dels mitjans tècnics i dels materials, així
com els costos indirectes. A més, es justifica la categoria salarial i el sou dels treballadors,
complint amb el conveni d’aplicació.
Es proposa adjudicar el present contracte menor de serveis a PAU RIERA BOSCH, amb NIF.
47915167A, i que ascendeix a 3.340,81 € IVA inclòs (tres mil tres-cents quaranta euros amb
vuitanta-un cèntims, IVA inclòs).
En la present contractació es justifica la no procedència de la petició d’ofertes atès que
aquest tràmit no contribueix al foment del principi de competència.

DECRET

Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, se n’han rebut tres i són les següents:
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En data 28 de maig de 2021, s’ha publicat al perfil del contractant la licitació del present
contracte menor de serveis, en el que el termini de presentació d’ofertes finalitzava el 7 de juny
de 2021.

Número: 2021-0325 Data: 17/06/2021

11.-En el cas de que no es procedeixi a una licitació amb publicitat al Perfil de
Contractant, es demanaran, al menys, tres ofertes que s’incorporaran a l’expedient juntament
amb la selecció de l’oferta de millor relació qualitat - preu pels interessos de l’Administració.
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En la present contractació es justifica la no procedència de la petició d’ofertes doncs
dificulta, impedeix o suposa un obstacle per a cobrir de forma immediata les necessitats
exposades en l’apartat 4 d’aquest document.
Data i signatura electròniques.
L’Òrgan de contractació
Antonio Massot Mesquida
Regidor Delegat de l’Àrea de Medi Ambient,
Via Pública i Protecció Civil”

El tècnic municipal
Sílvia Obiols Castella
Arquitecte tècnic municipal

SEGON.- Vist que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària
2021/171/21000 per atendre la despesa corresponent a aquest exercici per import de tres mil
tres-cents quaranta euros amb vuitanta-un cèntims (3.340,81 €)IVA inclòs.

La normativa de referència que en resulta d’aplicació s’encapçala per la Constitució de 1978; la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic; la Llei 39/2015, de 1 d’octubre,
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya; la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya;
Segon.- Límit quantitatiu en contractes menors, aplicació de l’article 118 LCSP.
El límit quantitatiu dels contractes menors es presenta com a condició o caràcter essencial en
aquest tipus contractual; en aquest sentit cal tenir en compte l’article 118.1 LCSP que es
transcriu:
“(...) Es consideren contractes menors els contractes d’un valor estimat inferior a 40.000 euros,
quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb les
obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal (...)”
Considerant que l’objecte de contracte es defineix com a contracte menor de serveis i té un
valor estimat de 2.761,00 €, es troba dins el llindar establert a l’article 118.1 LCSP.
Tercer.- Límit temporal dels contractes menors, relació sistemàtica entre els articles 118 i
29.8 LCSP.
El segon aspecte essencial dels contractes menors és la temporalitat; en aquest ordre de coses
cal establir l’evident relació sistemàtica entre els articles 29.8 i 118 de la LCSP. Per una banda,
l’article 118 “expedient de contractació en contractes menors” estableix els límits subjectius,
quantitatius i procedimentals d’aquest tipus de contractes; per altra banda, l’article 29.8 LCSP
“Termini de durada dels contractes i d’execució de la prestació ” n’estableix l’àmbit temporal.
En aquest ordre de coses, i d’acord a la literalitat del precepte 29.8 que disposa: “(...) Els
contractes menors que defineix l’apartat primer de l’article 118 no poden tenir una durada

DECRET

Primer.- Marc normatiu de referència.
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CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
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Als anteriors antecedents, els resulten d’aplicació les següents,
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superior a un any ni ser objecte de pròrroga (...)” resulta evident la relació entre els dos
preceptes així com, també, la limitació anual d’aquests contractes. És per això que, duent a
terme una interpretació literal de l’apartat vuitè de l’article 29 LCSP, es desprèn la prohibició
d’adjudicar, com a contracte menor, qualsevol obra, servei o subministrament que, tot i trobarse dins els límits quantitatius determinats per l’article 118.1 LCSP, tingui una duració d’execució
prevista superior als dotze mesos.
Tal i com es posa de manifest en l’informe de motivació de la necessitat de contractació de data
15 de juny de 2021, la durada prevista per a l’execució d’aquest contracte és inferior a dotze
mesos i, per tant, compleix els límits recollits a l’article 29.8 LCSP.

En aquesta línia, presentant una clara relació sistemàtica, l’article 63.4 del mateix cos normatiu
estableix: “(...) La publicació de la informació relativa als contractes menors s’ha d’efectuar
almenys trimestralment. La informació que s’ha de publicar per a aquest tipus de contractes ha
de ser, almenys, el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’impost sobre el valor
afegit, i la identitat de l’adjudicatari, i els contractes s’han d’ordenar per la identitat de
l’adjudicatari. Queden exceptuats de la publicació a què es refereix el paràgraf anterior, els
contractes amb un valor estimat inferior a cinc mil euros, sempre que el sistema de pagament
utilitzat pels poder adjudicadors sigui el d’avançament de caixa fixa o un altre sistema similar
per fer pagaments menors (...)”.

DECRET

D’acord a l’article 347 LCSP, els òrgans de contractació de totes les entitats del sector públic
tenen obligació d’allotjar-se a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, en la qual s’hi ha
de publicar el contingut dels contractes que es formalitzin. Concretament l’article 347 disposa:
“(...) Els perfils de contractant dels òrgans de contractació de totes les entitats del sector públic
estatal s’han d’allotjar de manera obligatòria en la Plataforma de Contractació del Sector Públic,
i s’han de gestionar i difondre exclusivament a través d’aquesta. Les pàgines web institucionals
d’aquests òrgans han d’incloure un enllaç al seu perfil de contractant situat en la Plataforma de
Contractació del Sector Públic (...)”.
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Quart.- De l’obligatorietat de publicació dels contractes menors.

Cinquè.- De la justificació d’acompliment dels llindars de l’article 118 LCSP.
L’article 118 vigent, segons la redacció donada per la Llei 3/2020, de 4 de febrer, no inclou
l’obligació de justificar en l’expedient de contractació menor, que el contractista no ha subscrit
més contractes menors que conjuntament o individual superin els llindars establerts a l’apartat
1 de l’article 118. No obstant, no s’exclou per complert la possibilitat de demanar aquesta
justificació i correspon a l’òrgan de contractació el sol·licitar-lo o no.
Tenint en compte aquest aspecte i considerant el volum de contractació menor del l’Ajuntament
de Castellterçol, aquest podrà sol·licitar justificació al contractista per tal que argumenti no
haver superat els límits establerts a l’article 118.1 LCSP. Es mostra, doncs, com a potestativa
l’emissió d’informe de justificació.
L’article 118.2 LCSP disposa: “(...) En els contractes menors la tramitació de l’expedient exigeix
l’emissió d’un informe de l’òrgan de contractació que justifiqui de manera motivada la necessitat
del contracte i que no se n’està alterant l’objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars
que descriu l’apartat anterior (...)” donant compliment a aquest precepte, l’òrgan de contractació
de l’Ajuntament ha d’emetre informe motivant la necessitat i la no alteració de l’objecte. En
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Considerant doncs la relació sistemàtica presentada, l’Ajuntament de Castellterçol es veu
obligat a publicar al perfil del contractant, els contractes menors que subscrigui, amb una
periodicitat trimestral -com a mínim- complint amb l’article 63.4 LCSP.
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aquest informe s’argumenta que no s’ha fraccionat l’objecte per tal d’eludir l’aplicació dels
procediments d’adjudicació determinats a la pròpia LCSP.
D’acord als antecedents fàctics i administratius exposats, així com a l’informe de motivació de
la necessitat de contractació de data 15 de juny de 2021 i d’acord als fonaments de dret
exposats,
HE RESOLT

QUART.- COMUNICAR aquest acord als Serveis Econòmics.
Ho mana i signa el Regidor Delegat de l’Àrea de Medi Ambient, Via Pública i Protecció Civil, Sr.
Antonio Massot Mesquida, a Castellterçol, a la data que figura a la signatura.

DECRET

TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies des de la
seva signatura, comunicar-la al Registre Públic de Contractes, i publicar-la al Perfil de
Contractant, inclosa la identitat de l’adjudicatari i l’import d’adjudicació. Un cop realitzada la
prestació, incorporada la factura i amb l’executat i conforme corresponent, es tramitarà el
pagament.
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SEGON.- APROVAR I APLICAR la despesa de tres mil tres-cents quaranta euros amb
vuitanta-un cèntims (3.340,81 €) IVA inclòs a l’aplicació pressupostària 2021/171.21000 del
Pressupost vigent de l’Ajuntament.
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PRIMER.- ADJUDICAR al Sr. PAU RIERA BOSCH, amb NIF 47915167A, el contracte menor
de serveis consistent en serveis de jardineria per a 35 jardineres a col·locar a la via pública,
d’acord amb les condicions establertes a la seva oferta i les establertes en aquest decret, i per
un preu total de tres mil tres-cents quaranta euros amb vuitanta-un cèntims (3.340,81 €) IVA
inclòs.

