Joan Antoni Pérez Vila Secretari de l’Ajuntament de Vallirana.
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 2 de juny de 2022, va
adoptar entre d’altres l’acord que es reprodueix a continuació, sense perjudici dels termes que resultin de
l’aprovació de l’acta corresponent, tal com disposa l’article 206, del Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
10.9. CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DESTINAT A LA POLICIA LOCAL:
DESISITIMENT DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Expedient núm.: 2022-817/1431
Relació de fets
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Atès que mitjançat acord de la junta de Govern Local celebrada en data 13 d’abril de 2022 es van adoptar els
següents acords, que són del tenor literal següent:
“PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat sumari del contracte
c.
La durada màxima del contracte serà de 2 anys comptats a partir de la formalització sense que
es prevegin pròrrogues.
SEGON. Autoritzar, en quantia del pressupost base de licitació la despesa que per a aquest Ajuntament
representa la contractació referenciada, per import de 29.040 € (IVA inclòs), amb el desglossament
següent: 24.000 € pressupost net i 5.040 € en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, amb
càrrec a la següent aplicació pressupostària i següent desglossament:
ANY 2022 221 13200 22104 SEGURETAT-VESTUARI IMPORT 14.520 €
ANY 2023 221 13200 22104 SEGURETAT-VESTUARI IMPORT 14.520 €
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques
particulars que regiran el del contracte de subministrament de vestuari destinat a la Policia Local, per
procediment obert simplificat sumari, utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació, a fi i efecte de
seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu.
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QUART. Publicar en el Perfil de contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de DEU DIES
HÀBILS, comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant, es
puguin presentar ofertes.”
Atès que el dia 5 de maig de 2022 es va reunir la unitat tècnica a fi i efecte d’obrir les ofertes en relació al
contracte de subministrament de vestuari destinat a la Policia Local, amb el següent resultat:
Denominació social

NIF

ESDEPUNT THECNICS, S.L.
CREA UNIFORMES, S.L.

B66345638
B40530651
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La unitat tècnica va detectar que ESDEPUNT THECNICS, S.L, no va presentar un preu global del contracte i
que CREA UNIFORMES, S.L., va fer l’últim dia de presentació de les ofertes una consulta en aquest sentit,
per tant, analitzant la situació es va detectar que el model d’oferta econòmica, amb l’obtenció d’un preu global
anual, no es corresponia amb la necessitat de determinar i requerir com a oferta econòmica els preus unitaris
dels diferents elements de vestuari, ni amb la fórmula establerta en el criteri d’adjudicació relatiu a la millora
econòmica de la licitació. L’aplicació de la fórmula de puntuació pel que fa al preu del contracte, en relació al
preu anual que s’exigeix en els plecs de condicions, és ineficient a la pràctica, doncs el que importen són els
preus unitaris ofertats i per aquests no hi ha fórmula en els plecs de condicions que permetés la seva
valoració.
No es va poder establir una estimació de les necessitats en els documents de l’expedient per la incertesa en
el nivell de comandes a efectuar, atès que no es tracta d’una licitació que pretengui una substitució global
d’elements de vestuari. Això el que ha pogut comportar en els licitadors, així mateix, és incertesa en les seves
ofertes o que aquestes no s’adeqüin a una realitat que en sí també és incerta.
Per aquest motiu la unitat tècnica va proposar a l’òrgan de contractació el desistiment d’aquesta licitació.
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Fonaments de dret
-

Article 152 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
Disposició Addicional Segona de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

ES PROPOSA la Junta de Govern Local en virtut del decret 547/2019, de 20 de juny, de delegació de
competències l’adopció dels següents ACORDS, prèvia la fiscalització per part d’Intervenció:
PRIMER.- Desistir del procediment del procediment d’adjudicació, atès que s’ha produït una infracció no
esmenable de les normes de preparació del contracte, perquè la fórmula que s’aplicava en els Plecs de
Clàusules Administratives feia referència al preu del contracte, en relació al preu anual, quan hauria d’haver
fet referència als preus unitaris, que és la forma més adient de poder fer la valoració, perquè no es va poder
establir una estimació de les necessitats en els documents de l’expedient per la incertesa en el nivell de
comandes a efectuar, atès que no es tracta d’una licitació que pretengui una substitució global d’elements de
vestuari.
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SEGON.- Barrar les següents autoritzacions de la despesa, en relació a les operacions comptables que es
relacionen a continuació:
-

ANY 2022 - 221 13200 22104 SEGURETAT-VESTUARI - IMPORT 14.520 € - REFERÈNCIA:
22022000549.

-

ANY 2023 - 221 13200 22104 SEGURETAT-VESTUARI - IMPORT 14.520 € - REFERÈNCIA:
220229000034.

TERCER.- Notificar aquests acords a tots el licitadors que hagin presentat una oferta.
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QUART.- Publicar aquests acords al Perfil del Contractant
Els anteriors acords han estat adoptats per la Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels assistents .
I, perquè consti, signo aquest certificat, per ordre i amb el vistiplau de la senyora alcaldessa, Vallirana, 7 de
juny de 2022.

Joan Antoni Pérez Vila
El secretari
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Vistiplau
Eva Martínez Morales
L’alcaldessa
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