ÀREA D´ESPAI PÙBLIC / ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

INFORME
Atesa la Instrucció per a la incorporació de criteris socials en la contractació pública de l’Ajuntament de
Viladecans, dins del marc de la millora de la contractació pública responsable, aprovada per acord de la Junta
de Govern Local en sessió realitzada en data 27 de juny de 2016.
Atesa la pauta 20a. de la Instrucció, que estableix que l’òrgan de contractació i els serveis tècnics responsables
de l’execució del contracte podran considerar que les característiques del contracte no resulten adequades per
incorporar totes o algunes de les clàusules sobre criteris d’adjudicació o condicions d’execució, o que difereixin
dels percentatges o ponderacions que s’estableixen a la Instrucció per a la incorporació de criteris socials en la
contractació pública de l’Ajuntament de Viladecans.
Atès que la pauta 20a. estableix també que en aquests casos l’òrgan de contractació haurà de justificar-ho
degudament en l’expedient, expressant quines condicions o criteris no poden aplicar-se al supòsit concret i que
l’informe tècnic justificatiu haurà de constar a l’expedient.
Atès que l’objecte del present informe és la valoració de la inclusió de criteris socials en el contracte
administratiu de subministrament consistent en l’arrendament sense opció de compra de grups
electrògens, elements auxiliars, així com el subministrament de gasoil per a la generació d’energia
elèctrica en baixa tensió per donar servei als actes que es realitzaran en el Municipi de Viladecans.
Atès que per les funcions a desenvolupar objecte del contracte com pel fet que les empreses licitadores que
poden concórrer en aquest procés poden ser pymes o micropymes i que, per tant, poden tenir dificultats per
subcontractar una part del contracte amb Centres Especials de Treball i/o amb Empreses d'Inserció, es
proposa que no sigui d’obligat compliment el fet de que l'empresa adjudicatària hagi de subcontractar un
percentatge del pressupost d'adjudicació amb Centres Especials de Treball i/o amb Empreses d'Inserció.
Atès el caràcter puntual de l’execució del contracte en els casos dels dos lots, ja que es tracten de:
- Lot1: Ús de dos grups electrògens durant dues setmanes a l’any
- Lot2: Diferents grups electrògens dies puntuals durant l’any
Atès que s’ha establert que la empresa que liciti pel lot 1 no pot licitar pel lot 2, pel que realment la duració dels
contractes en l’any es pot considerar esporàdica, es considera que establir la incorporació a aquest contracte
de la obligació de la presència de determinats col·lectius de persones amb dificultats particulars d’inserció al
mercat laboral com a criteri de valoració de les ofertes, limita les opcions de licitació de les principals empreses
amb les capacitats tècniques per proporcionar les necessitats descrites al plec de condicions tècniques.
Atès que per les característiques d’aquest contracte, en el que la manipulació de les instal·lacions implica
disposar d’uns coneixements molt específics.
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En base a tot l’anterior, es proposa que en aquest contracte no sigui d’aplicació l’establiment dels criteris
socials establerts a la instrucció ni com a condicions especials d’execució ni com a criteris de valoració de
les ofertes.

El que s’informa als efectes oportuns, salvant-ne el millor criteri a Viladecans, a la data de la signatura
electrònica:
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