Junta de Govern Local
Obres i Projectes
c/Sant Josep 7, 4a planta - 08401 Granollers Tel: 938426640 Fax: 938426702

Catalina Victory i Molné, secretària general de l'Ajuntament de Granollers,
CERTIFICO: Que en la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia
17 de juliol de 2018 , fou pres, entre altres, l'acord següent:
Assumpte: Declarar desert el procediment obert endegat per adjudicar el contracte mixt
d’obres per a la redacció del projecte d’instal·lació d’un itinerari accessible mitjançant
rampes mecàniques a la Font Verda així com l’execució de l’obra i manteniment de la
instal·lació i endegar un nou procediment negociat sense publicitat.
Número Expedient: 39/2018/46 (2018/029)
Fets:
1.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 15 de maig de
2018, va acordar l’inici de l’expedient licitatori, va autoritzar la despesa, va declarar la
plurianualitat i va aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars per al contracte mixt d’obres per a la redacció del projecte d’instal·lació d’un
itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques a la Font Verda, així com l’execució de
l’obra i manteniment de la instal·lació amb un pressupost màxim de 2.227.363,65 euros més
467.746,37 euros en concepte d’IVA (21%) que fa un total de 2.695.110,02 euros, amb
càrrec a la partida pressupostària J3210/45901/61925 de l’exercici 2018 o equivalent dels
exercicis futurs i la distribució d’imports per anualitats a continuació indicada:
Despeses
per

Redacció projecte +
execució obra

Execució obra +
manteniment
(1rany, parcial)

Anualitat
Import
IVA 21%
TOTAL

2018
826.446,28
173.553,72
1.000.000,00

2019
1.342.717,37
281.970,65
1.624.688,02

Manteniment
(8 mesos del
1r any i 4 del
2n any)
2020
34.920,00
7.333,20
42.253,20

Mantenime
nt
(8 mesos
del 2n any)
2021
23.280,00
4.888,80
28.168,80

IMPORT
TOTAL
2.227.363,65
467,746,37
2.695.110,02

2.- En data 22 de maig de 2018 es va publicar en el perfil del contractant el corresponent
anunci de licitació amb data límit de presentació de proposicions el dia 18 de juny de 2018 a
les 14:00 hores a través de la plataforma de licitació electrònica VORTAL.
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3.- Amb data 25/6/2018 la Mesa de Contractació va excloure la plica 2 de l’empresa
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS per presentar la oferta fora del termini establert en l’anunci
de licitació.
4.- Amb data 28/6/2018 la Mesa de Contractació va procedir electrònicament a l’obertura del
sobre núm. 2 de la única plica admesa UTE AIP VILOR i amb data 6/7/2018 va procedir a
l’obertura del sobre núm. 3

5.- La directora del Servei de Contractació i Compres va requerir la documentació previa a
l’adjudicació a l’empresa UTE CONTRATAS VILOR SL/ACTIVIDADES DE
INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS Y CONSERVACION,SL amb data 9/7/2018 demanant
acreditació de classificació empresarial mínima requerida en el plec de clàusules
administratives particulars.
6.- L’empresa UTE CONTRATAS VILOR SL/ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS
PUBLICAS Y CONSERVACION, SL no pot acreditar per mitjans propis la classificació Grup
J Subgrup 1 categoria 4 i d’altra banda ha declarat que no preveuen subcontractar. Per tant,
la Mesa de Contractació amb data 16/7/2018 ha exclòs aquesta plica, per manca de la
classificació empresarial exigida en el contracte d’obres, d’acord amb l’article 77 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic i proposa declarar deserta
aquesta licitació.
7.- D’acord amb l’informe tècnic emès pel responsable del contracte, de data 16 de juliol de
2018 i l’acta de la Mesa de Contractació també de data 16 de juliol de 2018 que consta a
l’expedient, es proposa:
- excloure la proposta presentada per l'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS en el
procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte mixt d’obres per a la redacció
del projecte d’instal·lació d’un itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques a la Font
Verda així com l’execució de l’obra i manteniment de la instal·lació per presentar la
documentació fora del termini assenyalat en l'anunci de licitació publicat al perfil del
contractant
- excloure
la proposta presentada per l'empresa UTE CONTRATAS VILOR
SL/ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS Y CONSERVACION, SL en el
procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte mixt d’obres per a la redacció
del projecte d’instal·lació d’un itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques a la Font
Verda així com l’execució de l’obra i manteniment de la instal·lació per manca de la
classificació establerta en la clàusula 3 del Plec de clàusules administratives particulars i
l'article 77 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic
- declarar deserta la licitació per procediment obert del contracte mixt d’obres per a la
redacció del projecte d’instal·lació d’un itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques a
la Font Verda així com l’execució de l’obra i manteniment de la instal·lació.
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- endegar un nou procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del contracte mixt
d’obres per a la redacció del projecte d’instal·lació d’un itinerari accessible mitjançant
rampes mecàniques a la Font Verda així com l’execució de l’obra i manteniment de la
instal·lació, segons l’article 168.1 de la LCSP i l’article 29.4 de la Directiva 2014/24/UE del
Parlament Europeu i del Consell de 26/2/2014, mantenint les mateixes condicions inicials
sense negociació
8.- S’han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
particulars corresponents per adjudicar aquest contracte mixt d’obres per a la redacció del
projecte d’instal·lació d’un itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques a la Font
Verda així com l’execució de l’obra i manteniment de la instal·lació , mitjançant procediment
negociat sense publicitat i tramitació ordinària, d’acord amb els articles 168.1 de la LCSP i
l’article 29.4 de la Directiva 2014/24/UE, pel mateix import de 2.227.363,65 euros més
467.746,37 euros en concepte d’IVA (21%) que fa un total de 2.695.110,02 euros i la
mateixa distribució pressupostària que l’anterior.
Despeses
per

Redacció projecte +
execució obra

Execució obra +
manteniment
(1rany, parcial)

Anualitat
Import
IVA 21%
TOTAL

2018
826.446,28
173.553,72
1.000.000,00

2019
1.342.717,37
281.970,65
1.624.688,02

Manteniment
(8 mesos del
1r any i 4 del
2n any)
2020
34.920,00
7.333,20
42.253,20

Mantenime
nt
(8 mesos
del 2n any)
2021
23.280,00
4.888,80
28.168,80

IMPORT
TOTAL
2.227.363,65
467,746,37
2.695.110,02

Fonaments de dret:
Article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector
públic, pel que estableix que «L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació
quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que
figuren en el plec», del que es desprèn que l’òrgan de contractació pot declarar deserta una
licitació quan no hi hagin ofertes admissibles presentades.
Articles 80 i 83,6 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament general
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector públic,
pel que fa a la exigència de classificació empresarial en els contractes d’obres.
Article 168.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector públic,
pel que fa a la tramitació de l’expedient de contractació del procediment negociat sense
publicitat.
Article 29.4 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de
febrer de 2014 sobre contractació pública que permet als poders adjudicadors reservar la
possibilitat de negociació.
Es proposa a la Junta de Govern Local
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Primer. Excloure la proposta presentada per l'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS en
el procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte mixt d’obres per a la redacció
del projecte d’instal·lació d’un itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques a la Font
Verda així com l’execució de l’obra i manteniment de la instal·lació per presentar la
documentació fora del termini assenyalat en l'anunci de licitació publicat al perfil del
contractant, d'acord amb els articles 80 i 83,6 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre,
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,d’acord amb
els fets i fonaments de dret invocats.

Segon.- Excloure la proposta presentada per l'empresa UTE CONTRATAS VILOR
SL/ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS Y CONSERVACION, SL en el
procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte mixt d’obres per a la redacció
del projecte d’instal·lació d’un itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques a la Font
Verda així com l’execució de l’obra i manteniment de la instal·lació per manca de la
classificació establerta en la clàusula 3 del Plec de clàusules administratives particulars i
l'article 77 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, d’acord amb els fets i fonaments
de dret invocats.

Tercer.- Declarar desert el procediment obert ordinari endegat per adjudicar el contracte
mixt d’obres per a la redacció del projecte d’instal·lació d’un itinerari accessible mitjançant
rampes mecàniques a la Font Verda així com l’execució de l’obra i manteniment de la
instal·lació per manca d’ofertes admissibles, d’acord amb els fets i fonaments de dret
invocats.

Quart.- Iniciar l’expedient licitatori, autoritzar la despesa i declarar la plurianualitat del
contracte mixt d’obres per a la redacció del projecte d’instal·lació d’un itinerari accessible
mitjançant rampes mecàniques a la Font Verda així com l’execució de l’obra i manteniment
de la instal·lació amb un pressupost màxim de 2.227.363,65 euros més 467.746,37 euros
en concepte d’IVA (21%) que fa un total de 2.695.110,02 euros amb càrrec a la partida
pressupostària J3210/45901/61925 amb la distribució d’imports per anualitats a continuació
indicades:
Despeses
per

Redacció projecte +
execució obra

Execució obra +
manteniment
(1rany, parcial)

Anualitat
Import
IVA 21%
TOTAL

2018
826.446,28
173.553,72
1.000.000,00

2019
1.342.717,37
281.970,65
1.624.688,02

Manteniment
(8 mesos del
1r any i 4 del
2n any)
2020
34.920,00
7.333,20
42.253,20

Mantenime
nt
(8 mesos
del 2n any)
2021
23.280,00
4.888,80
28.168,80

IMPORT
TOTAL
2.227.363,65
467,746,37
2.695.110,02
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a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat amb reserva de negociació, de
conformitat amb els fets i fonaments de dret invocats .

Cinquè. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària.

Sisè. Designar com a responsable del contracte a el senyor Antonio Corral Palacios, cap
del Servei d’Obres i Projectes de l'Ajuntament de Granollers.
Setè. Autoritzar a la directora del Servei de Contractació i Compres de l’Ajuntament de
Granollers per tal que faci el requeriment establert a la clàusula 15 del plec de clàusules
administratives particulars.
Novè. Comunicar als tècnics responsables per tal d’iniciar les negociacions amb les
empreses convocades.
Desè. Comunicar a l'Àrea de Govern i Economia, departament de comptabilitat, el present
acord als efectes oportuns.

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat

Signat digitalment per Segell Òrgan
Ajuntament de Granollers
19/07/2018
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