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Unitat administrativa: Servei de Contractacio
Assumpte: Proposta desistir licitació
Referència expedient: SER_OBE_2022_0019

DECRET D’ALCALDIA
Sra. JORDINA FREIXANET PARDO, tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Lleida.

Antecedent de fet
Segons Decret d’Alcaldia de data 30 de maig de 2022, va aprovar el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que ha de regir la contractació dels
Serveis de vigilància a les instal·lacions del Parc de Gardeny, per un import màxim de
61.856,55€ + 12.989,88€ d’IVA (Total: 74.846,43€), amb una durada d’un any, tramitació
ordinària, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, i amb el següent
desglossament per anualitats:
PERÍODE
06/07/2022 A 31/12/2022
01/01/2023 A 05/07/2023
TOTAL

BASE
30.184,49
31.672,06
61.856,55

IVA (21%)
6.338,74
6.651,14
12.989,88

TOTAL
36.523,23
38.323,20
74.846,43

iniciant procediment licitatori de tramitació ordinària mitjançant procediment obert amb
diversos criteris d’adjudicació, d’acord amb allò establert a l’art. 156 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 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.
Vista la publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Lleida de la licitació realitzada
en data 2 de juny de 2022 i amb un termini de presentació d’ofertes fins el dia 20 de juny de
2022 a les 13:00 hores.
Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, i segons Certificat de l’eina de Sobre
Digita,l es van presentar les següents empreses:
- SEGURIDAD LEON 2018,SL.
- GONBER EVENTS,SL.
- PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD,SA.
Vist el Decret de data 26 de juliol de 2022 en el que es resolia regularitzar els imports de la
licitació del contracte dels Serveis de vigilància a les instal·lacions del Parc de Gardeny, per
ajustar-los a la data de prestació real del servei que es preveia de l’1 d’octubre de 2022 al 30
de setembre de 2023, i amb una distribució de l’import del contracte entre anualitats següent:
PERÍODE
01/10/2022 A 31/12/2022

BASE
15.863,42

IVA (21%)
3.331,32

TOTAL
19.194,74

01/01/2023 A 30/09/2023

45.993,13

9.658,56

55.651,69

TOTAL

61.856,55

12.989,88

74.846,43
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Vist que en data 12 de juliol es va obrir el Sobre B de les 3 empreses presentades en la licitació
i, posteriorment en data 28 de juliol de 2022 es va llegir l’informe emès pel tècnic de Seguretat
Ciutadana en data 25 de juliol de 2022, referent als criteris subjectius (Sobre B) i es va procedir
a realitzar l’obertura del Sobre C.
Vist que obertes les ofertes presentades en el Sobre C de la licitació, la Mesa de Contractació
va detectar una discordança entre la redacció de l’apartat I “Criteris d’adjudicació”, en concret
l’apartat “Criteris objectius: fins a 68 punts”, en l’apartat “d’altres criteris objectius de qualitat: 23
punts”, i la redacció donada a l’Annex 1 inclòs en el PCAP que regeix la licitació i que es
proporciona als licitadors per tal de formular la seva oferta, en el qual es va detectar que hi
mancava l’apartat corresponent al “Temps de resposta en les suplències”, que sí consta en
l’apartat I Criteris de valoració – Criteris objectius – Altres criteris objectius de qualitat.
Vista la sessió de la Mesa de contractació de data 1 d’agost de 2022 en la que es va donar
lectura de l’informe emès, en data 29 de juliol de 2022, per la Cap del Servei jurídic de
Contractacio i l’Adjunta a Secretaria General, que conclou:
“Considerant l’anteriorment exposat, S’INFORMA, a la Mesa de Contractació, de
la conveniència de desistir del contracte de Servei de vigilància a les instal·lacions
del Parc de Gardeny, de tramitació ordinària mitjançant procediment obert amb
diversos criteris d’adjudicació, per haver detectat una infracció no subsanable de las
normes de preparació del contracte, i iniciar un nou procediment licitatori d’acord al
PCAP que sigui aprovat, si escau”.

Vista l’anul·lació de l’Autorització (A/) de la despesa per import de 19.194,74€, amb
abonament a la partida 01.1321.22701, corresponent al període 01/10/2022 a 31/12/2022.
Vista l’anul·lació de l’Autorització (A/) de la despesa per import de 38.323,20€, amb
abonament a la partida 01.1321.22701, corresponent al període 01/01/2023 a 05/07/2023.
Vista l’anul·lació de l’Autorització (A/) de la despesa per import de 17.328,49€, amb
abonament a la partida 01.1321.22701, corresponent al període 06/07/2023 a 30/09/2023.

Fonaments de dret
Considerant allò establert a l’article 139 “Proposiciones de los interesados” de la Llei 9/2017, de
8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
Considerant allò establert a l’article 152 “Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración” de la Llei 9/2017, de 8
de novembre de Contractes del Sector Públic.
Considerant les delegacions fetes, en matèria de Contractació, segons la resolució
Primera.C.1) del Decret-Alcalde de data 28 de juny de 2019.
Fent ús de la delegació de les competències de l’Alcaldia en matèria de Contractació, feta pel
MI Sr. Alcalde segons Decret-Alcalde de data 2 d’agost de 2019.
RESOLC:
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Primer.- Aprovar l’informe de la cap del Servei Jurídic de Contractacio i de l’Adjunta de
Secretaria de data 29 de juliol de 2022, en el qual s’informa de la conveniència de desistir del
contracte de Servei de Vigilància a les instal·lacions del Parc de Gardeny, de tramitació
ordinària, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, “per haver detectat
una infracció no subsanable de las normes de preparació del contracte, i iniciar un nou
procediment licitatori d’acord al PCAP que sigui aprovat, si escau”.
Segon.- Desistir del procediment de licitació del contracte de dels Serveis de vigilància a les
instal·lacions del Parc de Gardeny, per un import màxim de 61.856,55€ + 12.989,88€ d’IVA
(Total: 74.846,43€), amb una durada d’un any, tramitació ordinària, mitjançant procediment
obert amb diversos criteris d’adjudicació, i amb el següent desglossament per anualitats,
segons Decret de data 26 de juliol de 2022:
PERÍODE
01/10/2022 A 31/12/2022
01/01/2023 A 30/09/2023
TOTAL

BASE
15.863,42
45.993,13
61.856,55

IVA (21%)
3.331,32
9.658,56
12.989,88

TOTAL
19.194,74
55.651,69
74.846,43

Tercer.- Anul·lar l’Autorització (A/) de la despesa per import de 19.194,74€, amb abonament
a la partida 01.1321.22701, corresponent al període 01/10/2022 a 31/12/2022.
Anul·lar l’Autorització (A/) de la despesa per import de 38.323,20€, amb abonament a la
partida 01.1321.22701, corresponent al període 01/01/2023 a 05/07/2023.
Anul·lar l’Autorització (A/) de la despesa per import de 17.328,49€, amb abonament a la
partida 01.1321.22701, corresponent al període 06/07/2023 a 30/09/2023.
Quart.- Notificar aquesta resolució a tots els interessats en l’expedient pel seu coneixement i
als efectes oportuns.
Cinquè.- Publicar aquest acord en el Perfil del contractant.

Així ho mano i signo en la data de la signatura electrònica, del que la Secretaria General en
dóna fe.
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