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ATÈS que els contractes que celebrin les Administracions Públiques s’adjudicaran
conformement a les normes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/EU i 2014/24/EU, de 26 de
febrer de 2014 (d’ara en endavant, LCSP).
ATÈS que les característiques del contracte que es pretén adjudicar són les
següents:
Expedient núm.: CONT2000038
Tipus de contracte: Subministrament
Subtipus del contracte: Adquisició
Objecte del contracte: Subministrament i instal·lació de mobiliari urbà destinat a
diverses places
Procediment de contractació: obert
| Tipus de tramitació: ordinària
Participació reservada a entitats de caràcter social: NO
Codi CPV: 34928400-2 Mobiliari urbà i 39113600-3 Bancs per a assentar-se.
Valor estimat del contracte: 41.298,00 euros
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 41.298,00 euros
IVA 21%: 8.672,58 euros
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 49.970,58 euros
Durada de l'execució: 2 mesos | Pròrroga: No
| Durada màxima: 2 mesos
Lloc d’execució: Castellar del Vallès | Codi NUTS: ES511
ATÈS que l’objecte del contracte no es divideix en lots de conformitat amb la
justificació del tècnic en el seu informe perquè, d’acord amb l’art. 99.3 de la LCSP,
per la naturalesa d’aquest contracte, la realització independent de les diverses
prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria l’execució correcta des
del punt de vista tècnic, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les
diferents prestacions, i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. Les
tasques són similars i el material de treball és el mateix per tots els productes, per
tant interessa que tots els elements siguin el màxim d’homogenis possibles.
VISTES les característiques anteriors i, concretament, a que el tipus és un
subministrament i que tot i que el valor estimat del contracte no supera els
100.000 euros, s’opta per l'adjudicació mitjançant procediment obert ordinari, i la
ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judicis de valor és de
40% sobre un total de 100 punts.
VISTOS els següents antecedents: Informe de la cap d’unitat de Projectes i
Planificació; Provisió d’inici de l’Òrgan de contractació; Informe de Secretaria; Plec
prescripcions tècniques PPT documents signats digitalment en la data que consta en
la signatura i Plec de clàusules administratives PCAP conformat, i inclosos a
l’expedient de contractació CONT2000038.
VIST que el plec administratiu ha estat conformat per la Unitat de Contractació,
Secretaria i Intervenció, i que el plec tècnic ha estat elaborat la cap d’unitat de
Projectes i Planificació, plecs que estan adaptats a la LCSP.
VIST l’informe del secretari núm. IS 22/2020, de data la que consta en la signatura
digital.
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VIST l’informe de l’interventor accidental núm. 208/2020, de data 22 de juny de
2020 (document comptable RC núm. 2020.2.0002898.000).
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'establert en la
Disposició Addicional Segona de la LCSP, i el decret d’Alcaldia 735/2019, de 17 de
juny, que delega a la Junta de Govern Local determinades atribucions entre les
quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest dictamen,
La Junta de Govern Local,
ACORDA
PRIMER. Iniciar l'expedient per a la contractació descrita en els antecedents i
aprovar la convocatòria mitjançant procediment obert i tramitació ordinària del
contracte de Subministrament i instal·lació de mobiliari urbà destinat a diverses
places, CONT2000038, per un termini de 2 mesos, no subjecte a pròrroga, per un
import de licitació de 49.970,58 €, dels quals 41.298,00 € corresponen al preu del
contracte i 8.672,58 € es corresponen a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a raó
dels següents preus unitaris:
Producte/Obra

Sublot 1.1 Subministrament de
bancs eco,
Sublot 1.1 Instal·lació de bancs
eco,
Sublot 1.2 Subministrament de
bancs,
Sublot 1.2 Instal·lació de bancs,
Sublot 1.3 Subministrament de
bancs romàntics,
Sublot 1.3 Instal·lació de bancs
romàntics,
Sublot 1.4 Subministrament de
taules pícnic,
Sublot 1.4 Instal·lació de taules
pícnic,
Sublot 1.5 Subministrament de
papereres per deixalles gossos,
Sublot
1.5
Instal·lació
de
papereres per deixalles gossos,
Sublot 1.6 Subministrament de
fonts,

Import
preu
unitari
màxim
IVA exclòs
260,00

Tipus
impositiu
IVA %

Import
IVA

21%

54,6

Import
preu
unitari
màxim IVA
inclòs
314,60

40,00

21%

8,4

48,40

190,00

21%

39,9

229,90

40,00
200,00

21%
21%

8,4
42

48,40
242,00

34,00

21%

7,14

41,14

300,00

21%

63

363,00

104,00

21%

21,84

125,84

170,00

21%

35,7

205,70

34,00

21%

7,14

41,14

250,00

21%

52,5

302,50

SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte, tot declarant la seva tramitació
ordinària, no subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb els arts. 156-158 de la
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LCSP, amb Codi CPV 34928400-2 Mobiliari urbà i 39113600-3 Bancs per a
assentar-se.
TERCER. Autoritzar la despesa per import de 49.970,58 €, amb càrrec a la partida
A3-1530-629.06 del pressupost municipal.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant de conformitat amb
l’article 63 de la LCSP.
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la
presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci
de licitació.
SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
Presidenta:
—
La tinenta d’alcalde de Serveis Generals delegada en matèria de contractació
per Decret d’alcaldia núm. 734, 17 de juny de 2019. (Suplent: El regidor de
Comunicació)
Vocals:
—
El secretari accidental de la Corporació Municipal (Suplent: La tècnica de
Serveis Jurídics)
—
L’interventor accidental de la Corporació Municipal (Suplent: La tècnica
auxiliar d’Intervenció)
—
El tècnic Jurídic i d’Administració General de la Unitat Jurídica Administrativa
de Serveis a la Persona (Suplent: La cap d’unitat Jurídica Administrativa de
Planificació)
—
El cap d’Organització, Sistemes i Atenció Ciutadana (Suplent: el cap de
Recursos Humans)
Secretària de la mesa:
—
L’administrativa de la Unitat de Contractació (Suplent: La responsable de la
Unitat de Contractació)
SETÈ. Designar com a responsable del contracte la cap d’unitat de Projectes i
Planificació.
VUITÈ. Comunicar el present acord a les regidories corresponents.
NOVÈ. Facultar a l’alcalde-president o regidor en qui delegui o tingui delegat,
perquè subscrigui tots els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels
precedents acords, i rectificar en qualsevol moment els errors aritmètics o de fet
que es poguessin produir.
VOTACIÓ:Favorable per Unanimitat.

Signat digitalment en la data que consta en la signatura com a fedatari d’aquest
acord, el Secretari actal., amb el vistiplau del President de la Junta de Govern
Local.

Antonio Cárceles Jurado
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