Junta de Govern Local
Mobilitat
c/Sant Jaume 16-26, 5a planta. Despatx 504 Edifici Vila Oberta - 08401 Granollers Tel: 938426670

serveis@granollers.cat

Manuel Monfort Pastor, secretari general de l'Ajuntament de Granollers,
CERTIFICO: Que en la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia
16 de febrer de 2021 , fou pres, entre altres, l'acord següent:
Contracte de subministraments (no inventariable) (44)

Assumpte: Anul·lar el procediment anterior i iniciar un nou expedient licitatori pel contracte
de subministrament mixt i instal·lació de diversos mòduls d’aparcament tancat per a
bicicletes a Granollers .

Exp.: 2020/099 (35/2020/44)
2021/005 ( 2/2021/44)

Fets:
1. D’acord amb l’informe tècnic emès pel tècnic del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de
Granollers de data 17/11/2020 es justifica la necessitat de licitar un contracte mixt de
subministrament i instal·lació de diversos mòduls d’aparcament tancat per a bicicletes a la
ciutat de Granollers per un import de 99.173,55 euros més 20.826,45 euros d’IVA (21%)
que fa un total de 120.000,00 euros a càrrec de la partida pressupostària
K3210.13300.60920 (Aparcaments per a bicicletes- PPART’18 MSV02)

2. El valor estimat del contracte (VEC) és de 99.173,55€ sense incloure l'Impost sobre el
Valor Afegit (IVA). Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista, tot
d’acord la previsió de l’article 101 LCSP.

3.- La Junta de Govern Local del dia 1/12/2020 va aprovar la contractació d’aquesta licitació
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària amb un termini de presentació d’ofertes
fins el 7/1/2021 i es va publicar anunci en el perfil del contractant.
4.- Amb data 28/12/2020 l’empresa SERVEIS MAQUINARIA BANYOLINA, SL (registre
d’entrada núm. 49348) va presentar oferta a traves de la plataforma electrònica a aquesta
licitació.
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5.- Amb data 4/1/2021 i registre d’entrada núm. 173, dins del període de presentació
d’ofertes, l’empresa MOVEMENT BARCELONA 2005,SL va presentar un recurs de reposició
contra el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques particulars, en el
qual es qüestionava el termini d’execució dels treballs i les característiques dels mòduls de
bicicletes, associant-les a una única empresa.
6.- En data 05 de gener de 2021es va publicar al perfil del contractant la suspensió del
termini de presentació fins a la revisió i rectificació, en el seu cas, dels plecs de
prescripcions tècniques.
7.- D’acord amb l’informe tècnic emès per la cap del Servei de Mobilitat de data 26/1/2021
que consta en aquest expedient, es proposa:


estimar parcialment el recurs de reposició presentat per l’empresa MOVEMENT
BARCELONA 2005,SL contra els plecs de clàusules administratives i prescripcions
tècniques particulars del contracte de subministrament mixt i instal·lació de diversos
mòduls d’aparcament tancat per a bicicletes a la ciutat de Granollers



anul·lar el procediment obert anterior (Exp. 2020/099 – 35/2020/44) per infracció no
esmenable de les normes de preparació del contracte iniciat ja que s’ha considerat
modificar alguns criteris dels plecs tècnics i administratius, com ara el termini
d’execució.



iniciar un nou procediment licitatori pel contracte mixt de subministrament i
instal·lació de diversos mòduls d’aparcament tancat per a bicicletes a Granollers
amb un termini d’execució de 5 mesos i un import màxim de 99.173,55 euros més
20.826,54 euros d’IVA (21%) el que fa un total de 120.000,00 euros a càrrec de la
partida pressupostaria K3210,13300,60920 (Aparcaments per a bicicletes-PPART’18
MSV02)

8.- S'han redactat els nous plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques particulars corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, d'acord amb els articles els articles 156 a a 158 de
la Llei 9/2017, 08 de novembre que aprova la Llei de contractes del sector públic.
9.- Es designa com a persona responsable del contracte a la senyora Laura Llavina Jurado,
geògrafa, cap del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Granollers, d’acord amb l’article 62
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Fonaments de dret:



Article 152 apartat 4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, pel que fa a la possibilitat d’anular el procediment contractual per infracció no
esmenable de les normes de preparació del contracte.
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Articles 122.1 i 123 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, pel que fa a la modificació dels plecs de clàusules administratives i
prescripcions tècniques.
Articles 18 i 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector
públic, pel que fa a la qualificació dels contractes mixts de subministrament
Articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector
públic, pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.
Article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector públic,
pel que fa a la designació del responsable del contracte.
Articles 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector
públic, pel que fa a l’aprovació de l’expedient de contractació mitjançant procediment
obert

Es proposa a la Junta de Govern Local:
Primer.- Estimar parcialment el recurs de reposició presentat per l’empresa MOVEMENT
BARCELONA 2005,SL contra els plecs de clàusules administratives i prescripcions
tècniques particulars del contracte de subministrament mixt i instal·lació de diversos mòduls
d’aparcament tancat per a bicicletes a Granollers, d’acord amb l’informe tècnic i els fets i
fonaments de dret invocats.

Segon.- Anul·lar la licitació anterior de l’expedient 2020/099 del contracte mixt de
subministrament i instal·lació de diversos mòduls d’aparcament tancat per a bicicletes a la
ciutat de Granollers, per infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte
iniciat, d’acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

Tercer.- Iniciar un nou expedient licitatori per al contracte mixt de subministrament i
instal·lació de diversos mòduls d’aparcament tancat per a bicicletes a la ciutat de Granollers
amb un termini d’execució de 5 mesos i per un import de 99.173,55 euros més 20.826,45
euros d’IVA (21%) el que fa un total de 120.000,00 euros a càrrec de la partida
pressupostària K3210/13300/60920 (Aparcaments per a bicicltes-PPART’18 MSV02), a
adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària , d'acord amb els fets i
fonaments de dret invocats.

Quart.- Aprovar els nous plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
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Cinquè. Designar com a responsable del contracte, amb les funcions previstes a l'article
62 de la LCSP, a la senyora Laura Llavina Jurado
Sisè. Publicar anunci d'anul·lació del anterior procediment i publicar anunci licitatori de la
nova contractació al Perfil del contractant i al e-tauler de la web municipal.
Setè. Comunicar a l'Àrea de Govern i Economia, departament de comptabilitat, el present
acord.
Vuitè. Notificar a l’empresa SERVEIS MAQUINARIA BANYOLINA,SL, participant del
anterior procediment licitatori que va presentar la seva proposta, el present acord per a que
la pugui retirar, ja que no ha estat oberta.
Novè. Notificar el present acord a l’empresa MOVEMENT BARCELONA 2005,SL que va
presentar recurs de reposició amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos
corresponents.
13523611506004026417

Informe

13523611365354271502

INF_JUR_SEC

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura el present certificat per ordre i amb el
vistiplau del senyor Alcalde, a Granollers el 26/02/2021.
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