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Unitat tramitadora: Unitat Administració Secretaria
AJT/11554/2020
Codi document: ASC15I014B
Assumpte: Aprovar l'adjudicació del contracte menor del servei del subministrament de
complementari de socors del camp municipal d'esports i del pavelló de l'Ausoneta

La Junta de Govern Local, en la sessió de 07 de juny de 2021, ha adoptat el següent:
ACORD
En data 06 d’octubre de 2020 el Regidor delegat de l’Àrea del Mon Rural, Medi ambient,
Manteniment, Serveis i Via Pública va dictar una provisió disposant l’inici dels tràmits
necessaris per a procedir a la contractació del servei del subministrament de complementari
de socors del camp municipal d'esports i del pavelló de l'Ausoneta i ordenant que per part
dels Serveis Tècnics Municipals competents de l’Àrea de Serveis i Manteniment s’emetés el
corresponent informe de necessitat.
En data 18 de novembre de 2020 el cap de l’Àrea de Serveis i Manteniment va emetre un
informe en relació amb la necessitat de contractar servei del subministrament de
complementari de socors del camp municipal d'esports i del pavelló de l'Ausoneta, que
copiat literalment és com segueix:
“INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR EL SERVEI PEL SUBMINISTRAMENT DE
COMPLEMENTARI DE SOCORS
D’acord amb el que es preveu als articles 28 i 118 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/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP 2017), el
cap de l’Àrea de Serveis i Manteniment, emet el següent informe en relació a la necessitat de
contractar el servei pel subministrament complementari de socors del camp municipal d’esports
UEVic i del pavelló de l’Ausoneta, segons el següent detall:
Característiques del contracte:
Tipus de contracte: Servei
Objecte del contracte / Necessitats a satisfer:
L’objecte del present contracte és el servei d’execució de les instal·lacions de nova extensió de la xarxa
de distribució, tramitació administrativa per la seva legalització i posada en servei del subministrament
complementari de socors del camp municipal d’esports UEVic i del pavelló de l’Ausoneta.
Descripció detallada:
El servei a prestar és el subministrament de complementaris, per una potencia de 27,71 kW, al carrer
Mas d’Osona.
El servei haurà d’incloure l’execució de les instal·lacions de nova extensió de la xarxa de distribució, com
la tramitació administrativa per la seva legalització i posada en servei.
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S’adjunta d’Annex I planell on es detalla tots els canvis que s’hauran de desenvolupar i posar en marxa
per aquest contracte.
Requisits del licitador (Condicions de Solvència):
No es requereix cap requisit
Obligacions del licitador:
El contractista disposarà de 30 dies hàbils per l’execució del contracte, s’iniciarà a partir de la data de
formalització.
Criteris d’adjudicació:
Es proposa que es convidi a l’empresa EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SL,
(montserrat.perez@enel.com) atès que és l’empresa que per raons tècniques ho ha de portar a terme i
donat que es l’empresa distribuïdora i propietària de la xarxa, pel que l’execució del present servei està
reservada a la mateixa de conformitat amb la normativa vigent.
Procediment de contractació: Contracte menor

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45315300-1 Instal·lacions de subministrament d’electricitat.

Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 9.236,39€

Tipus d’IVA: 21%

Import (IVA inclòs): 11.176,03€
Partida pressupostària: 37.920.633.000 (Grup Electrogen UEVic), 10.000 € i 38.1532.619000
(Reparació calçades, instal·lacions i xarxes) 1.176,03 €.
Durada: 30 dies hàbils
Garantia: No
Forma de pagament: Única.
Responsable del contracte: Santi Garolera, cap de l’Àrea de Manteniment i Serveis
1. En relació al contracte que es proposa tramitar, i sens perjudici de fiscalització posterior,
s'INFORMA:
a) Que el present contracte és necessari per al compliment i realització de les finalitats
institucionals de l’Ajuntament de Vic, d’acord amb el que es preveu a l'art. 28 de la
LCSP 2017.
b) Que conforme l’article 1 de la LCSP 2017, es proposarà l'adjudicació a l'oferta que
resulta més avantatjosa per a l’Ajuntament de Vic
c) Que conforme a l'article 118.2 de la LCSP 2017, en la redacció donada pel Reial Decret
Legislatiu 3/2020 de 4 de febrer, que no s’està alterant o fraccionant l’objecte del
contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.
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d) Que l'adjudicatari proposat ha de comptar, si escau, amb capacitat d'obrar i amb
habilitació professional suficient per realitzar la prestació.”

En data 20 de novembre de 2020 la secretària de l’Ajuntament de Vic va emetre informe
preceptiu de contractació menor d’acord amb la disposició addicional tercera apartat 8 de la
Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, per la que es transposa 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 (en endavant LCSP 2017).
En les dates 24 de novembre de 2020 i 9 de desembre de 2020 es va convidar a l’empresa
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SL a participar en aquesta licitació.
En data 25 de gener de 2021, l’empresa EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SL va presentar
oferta fora de termini.
En data 26 de març de 2021 el cap de l’Àrea de Serveis i Manteniment va emetre un informe
valorant l’oferta presentada que copiat literalment és com segueix:
“INFORMA
Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el servei pel subministrament complementari de socors del camp municipal
d’esports UEVic i del pavelló de l’Ausoneta.
El pressupost base de licitació és 11.176,03 IVA inclòs, que es desglossa en l’import base de 9.236,39€ i
en l’import de 1.939,64€, corresponent al 21% d’IVA.
El contracte ve motivat per la necessitat de poder dotar d’un equip de socors a l’equipament del camp
Municipal d’Esports de Vic per tal de poder complir amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i
alhora poder legalitzar la instal·lació per sol·licitar un augment de potència contractada a causa de la
nova construcció d’un camp d’entrenament al costat del camp existent.
Per cobrir aquesta necessitat s’ha demanat oferta a un empresari determinat: EDISTRIBUCION REDES
DIGITALES, SL.
La proposició econòmica presentada per aquest empresari és deu mil nou-cents cinquanta-dos euros
amb set cèntims (10.952,07€) IVA inclòs, que es desglossa en l’import base de nou mil cinquanta-un
euros amb trenta cèntims (9.051,30€) i en l’import del 21% d’IVA que correspon a mil nou-cents euros
amb setanta-set cèntims (1.900,77€).
Consideracions
Si bé la documentació presentada per l’EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, SL no segueix els models
proposats per l’Ajuntament, no és menys cert que aquesta empresa és la distribuïdora i propietària de
la xarxa, pel que per raons tècniques ho ha de portar a terme ella mateixa.
Pel que fa a l’oferta econòmica presentada, es considera concreta i adequada a l’objecte de
contractació, referent a l’obra civil i cablejat de la extensió de la xarxa d’ENDESA i des treball
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d’adequació de les instal·lacions existents, sobre els terminals d’entroncament i la seva posada en
servei i sobre les noves instal·lacions d’estesa de xarxa referents a:
- fusibles entroncaments
- caixes seccionament
- estesa de tub baixa Tensió
- demolició i reposició aglomerat
- cales localitzacions serveis
- instal·lacions armaris
- cablejats
- obra civil canalització tipus C
- projecte
- direcció obres
- permisos oficials.
Partida pressupostària
37.920.633.000 (Grup Electrogen UEVic),
38.1532.619000 (Reparació calçades, instal·lacions i xarxes)
RC: 220200030512
Forma de pagament
La forma de pagament serà única amb la presentació de la factura i la conformitat i signatura del
tècnic responsable del contracte.
Durada del contracte
La data d’inici del servei serà el dia següent a la notificació de l’adjudicació i s’estableix un termini
màxim per a efectuar el lliurament del treball de 30 dies hàbils.
Proposta
Segons l’exposat anteriorment es proposa contractar, mitjançant la tramitació d’un contracte menor, a
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SL amb NIF núm. B82846817 per un import total de deu mil noucents cinquanta-dos euros amb set cèntims (10.952,07€) IVA inclòs, que es desglossa en l’import base
de nou mil cinquanta-un euros amb trenta cèntims (9.051,30€) i en l’import del 21% d’IVA que
correspon a mil nou-cents euros amb setanta-set cèntims (1.900,77€), per a la contractació del servei
pel subministrament complementari de socors del camp municipal d’esports de UEVic i del pavelló de
l’Ausoneta.”

En data 4 de maig de 2021 es va fer requeriment de documentació a l’empresa
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SL.
En data 31 de maig de 2021, fora de termini, l’empresa va presentar la documentació.
Atesa l’existència de crèdit per fer front aquesta despesa a les partides números
37.920.633.000 (Grup Electrogen UEVic) i 38.1532.619000 (Reparació calçades, instal·lacions
i xarxes) del pressupost de l’any 2021 i vist el que estableix l‘article 118 de la Llei 9/2017 de 8
de novembre de Contractes del Sector Públic, per la que es transposa a l’ordenament jurídic
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espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014.
En virtut de les competències delegades per decret d’Alcaldia de data 17 de juny de 2019.
Vist l’informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i la corresponent proposta.
Per tot això, S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació del servei del subministrament de
complementari de socors del camp municipal d'esports i del pavelló de l'Ausoneta,
mitjançant el procediment de contractació menor, tramitació ordinària, considerant que
aquesta és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
SEGON. Justificar la celebració del contracte per la necessitat de subministrar
complementari de socors pel camp municipal d'esports i del pavelló de l'Ausoneta, i
subscriure íntegrament l’informe de necessitat emès en data 18 de novembre de 2020 pel
Cap de Manteniment i Serveis.
TERCER. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa que comporta la realització
d’aquest servei i la seva contractació mitjançant el sistema de contracte menor a l’empara
de l’art. 118, de la LCSP 2017.
QUART. Adjudicar aquest contracte a l’empresa EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SL. amb
NIF núm. B82846817 que ha presentat la millor oferta i que el pressupost es considera
correcte, per la quantitat de deu mil nou-cents cinquanta-dos euros amb set cèntims
(10.952,07€) IVA inclòs, que es desglossa en l’import base de nou mil cinquanta-un euros
amb trenta cèntims (9.051,30€) i en l’import del 21% d’IVA que correspon a mil nou-cents
euros amb setanta-set cèntims (1.900,77€).
CINQUÈ. La durada del contracte serà trenta (30) dies hàbils a comptar des de l’endemà de
la data de notificació de l’adjudicació del contracte.
SISÈ. El pagament d’aquesta despesa es farà efectiu prèvia presentació de la factura
corresponent un cop realitzat el servei i previ informe favorable de la responsable del
contracte. Aquesta haurà de ser conformada i signada pel cap de l’Àrea de Serveis i
Manteniment, pel regidor delegat de l’Àrea del Mon Rural, Medi ambient, Manteniment,
Serveis i Via Pública, i aprovada per l’òrgan de contractació competent.
En la factura caldrà indicar en la seva descripció el número d’expedient d’aquesta
contractació AJT/11554/2020.
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SETÈ. Notificar aquest acord a totes l’empresa licitadora i donar-li trasllat al responsable del
contracte.
VUITÈ. Comunicar la present resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les
anotacions comptables que procedeixin.
S'APROVA PER UNANIMITAT
De la qual cosa en dono fe.
F_CONVFIRMA_SEC
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