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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓ A 102 QUADRES
D'ENLLUMENTAT PÚBLIC DE LA CIUTAT
Data: 21 d’abril de 2022
MESA VIRTUAL
Composició:
-

President:
Sr. Joaquim Bartolomé Capdevila, tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Acció Ambientat,
Energia i Serveis Urbans.

-

Vocals:
Sra. María Cacharro López, la secretària de la Corporació.
Sra. Montserrat Cutanda López, Interventora acctal de la Corporació.
Sr. Jaume Morell Torres, l’enginyer tècnic de manteniment i Serveis

-

Secretària: Sra. Rosa Fuixart Gubianas, cap de Servei de Contractació i Patrimoni

La Junta de Govern Local, de data 21 de febrer de 2022, va aprovar la ponderació de les
propostes de les empreses presentades a la licitació, segons proposta de la Mesa de
contractació de data 8 de febrer de 2022, amb el següent resultat final:
APARTATS

MODI

A.- Subministrament
B.- Mà d'obra
C.- Millora incorporació equip de
treball
SUMA TOTAL PUNTUACIONS

SECE

VALDONAIRE

67,758

60,38

75,000

24,38

21,50

25,00

25,00

25,00

25,00

117,136 106,815

125,00

En la mateixa Junta de Govern Local, es va adjudicar a l’empresa Valdonaire Soluciones
Técnicas, SL (NIF B87577102) el contracte de subministrament i instal·lació del sistema
de telegestió a 102 quadres d’enllumenat públic de l’Ajuntament del Prat de Llobregat,
per un import de 110.100,59, IVA exclòs (133.221,71 IVA inclòs), segons l’oferta
econòmica i tècnica presentada.
Vista la instancia presentada per l’empresa Valdonaire Soluciones Técnicas, SL, en data 24
de març de 2022, on davant de la impossibilitat d’executar la contractació adjudicada,
renuncia expressament a la formalització del contracte del subministrament i instal·lació del
sistema de telegestió a 102 quadres d'enllumentat públic de la ciutat.
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L’objecte de la sessió és proposar a l’òrgan de contractació l’acceptació de la renuncia del
contracte cursat per l’empresa Valdonaire Soluciones Técnicas, SL i proposar l’adjudicació,
del contracte a favor del següent licitador per l’ordre en que hagin quedat classificades
les ofertes, es a dir a l’empresa Mantenimiento y Operación de Infraestructuras SL, de
conformitat amb l’establert a l’art. 153 de la LLCSP.
De conformitat amb l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal de data 30 de març de
2022, el contingut dels quals es reprodueix literalment a continuació:
“
INFORME TÈCNIC
relatiu a la sol·licitud de desistiment de l'empresa proposada com a adjudicatària i nova
proposta d'adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació del sistema de
telegestió a 102 quadres d'enllumentat públic de la ciutat.
Antecedents
La Junta de Govern Local, en data 7 de desembre de 2021, va aprovar l'expedient de
contractació del subministrament i instal·lació del sistema de telegestió a 102 quadres
d’enllumenat públic del Ajuntament del Prat de Llobregat, amb un pressupost màxim de
160.218,39 €, IVA exclòs.
El mateix òrgan va acordar l’adjudicació del subministrament i la instal·lació del sistema
de telegestió a 102 quadres d'enllumenat públic de la ciutat (exp. 32473/21) el dia 21 de
febrer de 2022 en favor de l’empresa Valdonaire Soluciones Técnicas SL.
Fets
Aquesta empresa va presentar el dia 23 de març de 2022 un escrit a través de Registre
general d’entrada de l’Ajuntament (RGE 16421/2022). A l’escrit demana el desistiment del
procediment de contractació i manifesta la seva voluntat de renunciar a la formalització del
contracte. Motiva la seva sol·licitud per la impossibilitat de poder executar el contracte per
diverses circumstàncies.
Valoració
Des d’un punt de vista tècnic, l’estat actual del mercat de components electrònics ha viscut
un encariment dels costos de subministrament i de la pròpia l’activitat de les empreses del
sector tecnològic amb motiu de la pujada dels preus, entre d’altres, de la logística i de
l’energia.
Des d’un punt de vista econòmic, l’augment generalitzat i sostingut dels preus dels béns i
serveis existents en el mercat durant els darrers mesos ha provocat que algunes ofertes
presentades per les empreses en les licitacions dels contractes del sector públic s’hagin
pogut veure compromeses.
Aquesta situació ha provocat que el propi Ministeri d’Hisenda i Funció Pública hagi publicat
l’Ordre HFP/190/2022, de 25 de febrer, sobre índex de preus de la mà de obra y materials,
sobre els índex de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d’
armament i equipament, així com sobre els índex de preus de components de transport de
viatgers per carretera, pel segon¡ trimestre de 2021, aplicables a la revisió de preus de
contractes de las Administracions Públiques.
A la vista de l’exposat, es considera raonable que els preus ofertats per l’empresa
Valdonaire Soluciones Técnicas SL actuals no li permetin executar la contractació
adjudicada, i per tant s’ha d’estimar la sol·licitud de desistiment perquè es troba
motivada en raons alienes imprevistes quan va presentar la seva oferta.
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En base a l’anterior, no hi ha cap impediment en retornar la garantia dipositada en el
moment procedimental oportú, sense exigir l’import del 3 per cent del pressupost base
de licitació, atès no és imputable a l’adjudicatària que el contracte no s’hagi formalitzat
dins del termini segons l’establert a l’art. 153.4 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.
Nova proposta d’adjudicació
De conformitat amb l’informe de qui subscriu, que va analitzar i valorar les propostes
presentades, l’empresa que va obtenir la segona puntuació més alta ha estat
Mantenimiento i Operación de Infraestructures, SL – NIF: B-62.400.262 amb un total de
117,136 punts.
Davant dels antecedents de les puntuacions obtingudes per totes les empreses
esmentades, es proposa a l'empresa Mantenimiento i Operación de Infraestructures, SL –
NIF: B-62.400.262, en haver obtingut la segona màxima puntuació, amb un import
d'adjudicació de 124.077,49 € IVA no inclòs (import total: 150.133,77 € IVA inclòs) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 031.165.609 i centre de cost 4.02.5.09 de
Manteniment i Serveis Urbans i de conformitat amb el següent desglossament:
Descripció de les partides

Subministrament de sistema de Telegestió segons
esquema unifilar, amb mesura i enregistrament
1 de paràmetres elèctrics ( corrents, tensions,
potencia activa, potencia reactiva, metering.
Incorpora rellotge astronòmic sincronitzat,
comunicacions i registre de paràmetres elèctrics.
2 Material Auxiliar per muntatge i connexions
3 Oficial de 1ª Electricista
4 Programació i verificació del funcionament
Seguretat i salut

Quantitat

Preu unitari

Preu total
quadres

102

860,78

87.799,56

102

31,04

3.166,08

6,5 hores x 102
1,5 hores x 102

15.96
15.96

10.581,48
2.441,88

1

277,8
PEM
13 % DG
6 % BI
PEC
21 % IVA
TOTAL

277,80

104.266,80
13.554,68
6.256,01
124.077,49
26.056,27
150.133,77

El termini d’execució del contracte restarà establert en 75 dies naturals i de conformitat
amb l’establert a la clàusula 5 del plec de prescripcions tècniques que regeixen la present
contractació corresponent a la planificació de l’execució del contracte.
La Mesa dona la seva conformitat, i a la vista de les propostes i del l’Informe emès per
enginyer tècnic de data de 30 de març de 2022, en compliment del que disposa l’article 150
de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, proposa a l’òrgan de contractació el
següent:
Primer.- Acceptar la renúncia de l’empresa Valdonaire Soluciones Técnicas, SL, (NIF:
B87577102) al contracte de subministrament i la instal·lació del sistema de telegestió a
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102 quadres d’enllumenat públic del Ajuntament del Prat de Llobregat i acordar la no
imposició de la penalitat establerta a l’art. 153.4 LLCSP, per quan el motiu de la renúncia
és per impossibilitat d’executar la contractació per causa no imputable a l’adjudicatari.
Segon .- Adjudicar a l’empresa Manteniment i Operació de Infraestructures SL (NIF:
B62400262) el contracte de subministrament i la instal·lació del sistema de telegestió a
102 quadres d’enllumenat públic del Ajuntament del Prat de Llobregat, segons l’ art. 150
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LLCSP), per un
import de 124.077,49 €, IVA exclòs, (150.133,77 €, IVA inclòs) segons l’oferta econòmica i
tècnica que consta a l’expedient, amb el desglossament indicat a l’informe esmentat
anteriorment.
S’ha donat compliment a l’establert als articles 140 i 150 de la LLCSP en referència al
compliment de la documentació acreditativa del requisits previs a l’adjudicació.
Finalitzat l’acte, es signa aquesta acta pel President juntament amb la secretària, que en
dóna fe.
F_GRPFIRMA_PRESIDENT

F_GRPFIRMA_SECREACTA
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