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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 el Ple, en la sessió Ordinària realitzada el dia 26 de
setembre de 2019 , adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
Departament de Compra Pública; 58/2019/CSERV
ACORD NÚM. 15.- APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU COMPLEMENTARI DE SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I
PÚBLICA DEL PARC DE NEGOCIS DE VILADECANS (SECTORS
URBANÍSTICS GABRIELISTES II, PARC DE LA MARINA I PARC
D’ACTIVITATS) - URBASER, SA (EXP. AEP/AEGI/CGSP/01/2010 58/2019/CSERV).ANTECEDENTS
1. Per Acord del Ple municipal de data 24 de març de 2011 es va aprovar
l’adjudicació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del contracte
de gestió de serveis públics de recollida de residus municipals i de neteja viària
de Viladecans, en la modalitat de concessió, pel termini de vuit anys, de
conformitat amb l’establert al plec de clàusules d’explotació, al plec de
prescripcions tècniques i a l’oferta presentada, en tot el que millori els plecs, a
favor de l’empresa URBASER, SA, pel preu de 5.173.534,51.- €/any (IVA inclòs)
en concepte de servei de recollida de residus i neteja viària, i una quota fixa
d’amortització de 300.000.-€ anyals durant 25 anys.
2. L’anterior contracte va ser modificat per acord del Ple municipal de data 22 de
desembre de 2011, per mutu acord de les parts, en base a les modificacions que
consten a l’informe tècnic que consta a l’expedient, a càrrec del contractista,
consistent en la reducció del preu del contracte valorada en un import de
508.567,91 € (inclòs l’IVA, benefici industrial i despeses generals).
3. Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en data 28 de juliol de 2014,
es va aprovar el plec de prescripcions tècniques i l’aplicació dels Plecs de
Clàusules Administratives particulars i condicions d’explotació aprovats en
relació al contracte principal sobre el que aquest és complementari, en tot allò
que afecta el contracte de serveis, així com l’adjudicació mitjançant procediment
negociat sense publicitat i tramitació ordinària, d’acord amb allò establert a
l’article 174 lletra b) del Reial Decret Legislatiu estatal 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, del contracte administratiu de serveis de neteja viària de l’entorn
corresponent al Parc de Negocis (Sectors urbanístics Gabrielistes II, Parc
de la Marina i Parc d’Activitats), pel termini comprès entre l’1 d’agost de 2014
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i el 31 de juliol de 2018, essent prorrogable fins al límit màxim de duració del
contracte principal, previ acord del Ple municipal, de conformitat amb el plec de
clàusules d’explotació del contracte principal, en relació als serveis objecte del
contracte complementari i el plec de prescripcions tècniques del contracte
complementari, a favor de l’empresa URBASER, SA, pel preu de 284.978,30
€/any (IVA inclòs) en concepte de servei de neteja viària i pública.
4. Per acord del Ple Municipal de l’Ajuntament de Viladecans, adoptat en data 26
de juliol de 2018, es va aprovar la pròrroga del contracte administratiu de
serveis de neteja viària de l’entorn corresponent al Parc de Negocis
(Sectors urbanístics Gabrielistes II, Parc de la Marina i Parc d’Activitats),
pel termini comprès entre l’1 d’agost de 2018 i el 30 de setembre de 2019, de
conformitat amb el plec de clàusules d’explotació del contracte principal, en
relació als serveis objecte del contracte complementari, el plec de prescripcions
tècniques del contracte complementari i l’oferta presentada, a favor de l’empresa
URBASER, SA, per un import anual de 284.978,30 € (10% d’IVA inclòs), el que
suposa un import de 332.474,66 € (10% d’IVA inclòs) pels 14 mesos d’execució
de la pròrroga.
5. Per acord de Ple de 28 de febrer de 2019 es va aprovar la revisió de preus del
contracte, corresponent a tres períodes de revisió, amb efectes octubre 2016,
octubre 2017 i octubre 2018. El nou preu anual resultant pel contracte
complementari és de 288.220,74 € (IVA inclòs).
6. El contracte finalitzarà la seva vigència el dia 30 de setembre de 2019, el qual
és prorrogable fins al límit màxim de duració del contracte principal.
7. L’empresa URBASER, SA, ha presentat un escrit en el registre general de
l’Ajuntament de Viladecans, en data 23 de juliol de 2019 (registre d’entrada núm.
2019022238), en el que es sol·licita la pròrroga del contracte de serveis de
neteja viària i pública del Parc de Negocis de Viladecans (Sector urbanístics
Gabrielistes II, Parc de la Marina i Parc d’Activitats) per un període de dos anys.
8. L’informe emès pel cap del departament de Serveis Públics de l’Àrea d’Espai
Públic i pel director de l’Àrea d’Espai Públic de l’Àmbit de Serveis a la
Ciutadania, en data 3 de setembre de 2019, manifesta:
“…Que el departament de Serveis Públics ha encarregat un estudi tècnic i
d’anàlisi de costos de diferents opcions per la renovació i actualització dels
serveis que es presten actualment, que en aquests moments està finalitzat.
L’encàrrec es va realitzar mitjançant el contracte menor expedient
48/2018/CMSERV2 “Contractació del servei per l'elaboració de la diagnosi del
servei de neteja viària i recollida de residus de l'Ajuntament de Viladecans”,
aprovat amb resolució de data 14/11/2018.
Que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en data 26 de febrer de 2019, va
formalitzar l'Acord Metropolità per al Residu Zero i es va aprovar el Programa
Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals
(PREMET25), que marca unes noves pautes dels sistemes de recollida per tal de
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poder intentar complir les obligacions de la Directiva Marc de Residus de la UE.
Per tal de realitzar unes actuacions coordinades, l’AMB també té en tràmit
l’aprovació de la contractació d’enginyeries per fer estudis de les diferents
situacions dels municipis i la seva adaptació a aquest Acord. Donada la nostra
situació contractual, s’ha demanat que Viladecans sigui dels primers ajuntaments
en que es facin aquests treballs. Això tindrà que ser previ a una nova
contractació, donat que incideix directament en el disseny dels procediments de
funcionament i en la tipologia dels serveis.
Atès que resulta necessari donar continuïtat a la prestació que realitza l’empresa
Urbaser, SA, en execució del contracte principal i del contracte complementari
fins que el nou contracte estigui formalitzat, estimant-se un termini màxim per a
la tramitació i adjudicació de la nova licitació de dos anys.
Atesa la insuficiència dels mitjans personals i materials amb que compta
l’Ajuntament de Viladecans per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer
amb el contracte, com a conseqüència de la impossibilitat de destinar total o
parcialment el personal que actualment presta serveis a la corporació, així com
la impossibilitat de contractar nou personal a la plantilla per limitacions
pressupostàries…”
9. A l’esmentat informe de data 3 de setembre de 2019, es manifesta que
l’empresa URBASER, SA, ha desenvolupat el servei objecte del contracte de
conformitat amb l’establert al plec de clàusules d’explotació i al plec de
prescripcions tècniques que regeixen el present contracte i a plena satisfacció
del departament de Serveis Públics de l’Àrea d’Espai Públic. Així mateix,
informen favorablement i proposen l’aprovació de la pròrroga del contracte
administratiu de serveis de neteja viària de l’entorn corresponent al Parc de
Negocis (Sectors urbanítics Gabrielistes II, Parc de la Marina i Parc
d’Activitats), pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de
setembre de 2021, d’acord amb el plec de clàusules d’explotació del contracte
principal, en relació als serveis objecte del contracte complementari, el plec de
prescripcions tècniques del contracte complementari, i a l’oferta presentada, a
favor de l’empresa URBASER, SA, per un import anual de 288.220,84 € (10%
d’IVA inclòs), el que suposa un import de 576.441,48 € (10% d’IVA inclòs) pels
dos anys d’execució de la pròrroga.
10. Atesa la disponibilitat de fons per atendre la despesa que comportarà la
pròrroga d’aquest contracte a càrrec de l’aplicació pressupostària 31020 16301
22700 (Contracte neteja viària Parc Negocis), dels pressupostos generals dels
exercicis de 2019, 2020 i 2021, d’acord amb el següent detall:
€

AD

2019

72.055,19

12019000052945

2020

288.220,74

12019000052947

2021

216.165,55

12019000052949
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11. Vist l’informe emès en data 16 de juny de 2014 per la interventora Sra. Laura
Almonacid Lamelas i pel secretari general Sr. Marcel·lí Pons i Duat, en relació a
la qualificació jurídica d’aquest contracte i la seva vigència, que conta a
l’expedient.
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 cinquena del contracte administratiu, en la qual es preveu que el
contracte serà prorrogable fins al límit màxim de duració del contracte principal,
previ acord del Ple municipal, de conformitat amb l’establert el plec de clàusules
d’explotació del contracte principal.
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, 2020 i 2021.
4. L’article 110.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el TRLCSP.
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. L’article 29 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el TRLCSP, referent a la remissió de les pròrrogues dels contractes a
l’òrgan fiscalitzador corresponent de la Comunitat Autònoma.
8. L’article 30 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la LCSP, relatiu a la remissió de la informació sobre les
pròrrogues dels contractes al Registre Públic de Contractes de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat.
9. 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
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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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. Atès que és competència del ple de l’Ajuntament l’aprovació d’aquest acord,
previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Presidència.
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,
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Presidència, en sessió realitzada
el 19 de setembre de 2019.
El Ple Municipal ACORDA:
PRIMER.- APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA del contracte administratiu de
serveis de neteja viària de l’entorn corresponent al Parc de Negocis
(Sectors urbanístics Gabrielistes II, Parc de la Marina i Parc d’Activitats),
pel termini comprès entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2021,
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de conformitat amb el plec de clàusules d’explotació del contracte principal, en
relació als serveis objecte del contracte complementari, el plec de prescripcions
tècniques del contracte complementari i l’oferta presentada, a favor de l’empresa
URBASER, SA, per un import anual de 288.220,84 € (10% d’IVA inclòs), el que
suposa un import de 576.441,48 € (10% d’IVA inclòs) pels dos anys d’execució
de la pròrroga.
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import total de
576.441,48 € (10% d’IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació pressupostària 31020
16301 22700 (Contracte neteja viària Parc Negocis), dels pressupostos
generals dels exercicis de 2019, 2020 i 2021, d’acord amb el següent detall:
€

AD

2019

72.055,19

12019000052945

2020

288.220,74

12019000052947

2021

216.165,55

12019000052949

En relació als pressupostos dels exercicis de 2020 i 2021, l’autorització i
disposició de la despesa es realitza amb la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en
els exercicis corresponents.
TERCER.- PUBLICAR aquest acord de pròrroga al PERFIL del CONTRACTANT
de l’Ajuntament de Viladecans, consultable a la seu electrònica
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&ke
yword=viladecans&reqCode=viewDetail&idCap=5514905.
QUART.- NOMENAR el Sr. Ramón Borda Pijuan, cap del departament de
Serveis Públics de l’Àrea d’Espai Públic, com a responsable per part de
l’Administració de la comprovació i vigilància de la correcta realització del servei
objecte del contracte prorrogat.
CINQUÈ.- TRAMETRE la informació del contracte establerta als articles 29 i 30
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
TRLCSP, 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 aquest acord a l’empresa URBASER, SA.
SETÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Àrea d’Espai Públic (Direcció de
Serveis, i departament de Serveis Públics) i a l’Àrea de Serveis Generals

Carrer Jaume Abril, 2 - 08840 – Viladecans (Barcelona) - http://www.viladecans.cat
Telèfon 93 635 18 00 -- Fax 93 637 04 02 --

Document verificable a https://carpeta.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp , mitjançant el codi segur de verificació 12436410622315677337

(Intervenció General, Tresoreria i departament de Gestió Econòmica), als efectes
que hi corresponguin.
Resultat Votació:
Aprovat per majoria absoluta
13 vots a favor (PSC-CP); 9 vots en
contra (ERC-AM i Cs); i 2 abstencions
(PODEMOS)
Es fa constar que la tinenta d'alcalde,
Sra. García Jiménez (VEC), s'absté
per imperatiu legal.
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 reserva d’allò que estableix l’art. 206 del ROFRJ de
les ENTITATS LOCALS, del 28-11-86.
Vist i plau

Secretari General
Ajuntament de Viladecans
MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ
01/10/2019 12:34:13

Alcalde-President
Ajuntament de Viladecans
CARLES RUIZ NOVELLA
01/10/201913:35:07
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