INFORME JURIDIC
ANTECEDENTS
1.- SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M. MP (VNG
APARCAMENTS en el successiu) està tramitant l’expedient de contractació per a la licitació
d’un contracte de serveis de vigilància i seguretat de les instal·lacions de VNG
APARCAMENTS per mitjà d’un procediment obert simplificat.
2.- Els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT), han estat degudament incorporats a l’expedient, així com aquella altra
documentació que justifiquen els diferents aspectes de la present licitació.
3.- De conformitat amb el que determinen les clàusules del PCAP d’aplicació, el contracte té
com a objecte la regulació de les condicions en què es desenvoluparà el servei.
El present contracte té caràcter privat, d’acord amb el que estableix l’article 26.1 apartat b) de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) i es
regeix pel PCAP i el PPT que integren el present expedient, els quals tenen caràcter
contractual, de manera que les seves clàusules es consideraran part integrant del contracte,
d’acord amb els articles 122 a 126 de la LCSP. En aquest sentit, són d’aplicació els articles
316 a 320 de la LCSP per a la seva preparació i adjudicació i efectes i extinció.
4.- El valor estimat del contracte, de conformitat amb el que disposa el PCAP, s’ha calculat en
funció de les estimacions del cost dels serveis que es podran derivar de l’execució d’aquest
contracte, basades l’estudi dels preus generals de mercat de serveis de característiques
equivalents a les de l’objecte del present contracte i el càlcul retributiu que figura a l’annex
núm. 6 del contracte que ascendeix a 134.331,22 € (IVA exclòs).
El pressupost base de licitació és de 71.888,89 € (IVA inclòs).
5.- El procediment seguit per a l’adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat,
en què tot empresari interessat podrà presentar una proposició, restant exclosa tota
negociació del termes del contracte, mitjançant diversos criteris d’adjudicació, establerts al
Plec de Clàusules Administratives particulars, en a l’article 159.4 de la LCSP.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
PRIMERA.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
En l’expedient de contractació hi figuren els documents precisos que fa referència l’article 116
de la LCSP.
A excepció de l’informe de fiscalització i de l’informe d’existència de crèdit atès que, vist el
règim pressupostari i de comptabilitat de VNG APARCAMENTS, aquesta tipologia d’informes
no és necessari que figurin a l’expedient.

Han estat justificats en l’expedient els criteris que s’han de tenir en consideració per adjudicar
el contracte, així com les condicions especials de la seva execució, segons el que estableix
l’article 116 de LCSP, s’ajusten a la legislació de contractes del sector públic, i, en concret als
articles 74, 145 i 202 de la LCSP, respectivament: els criteris d’adjudicació estan basats en un
plantejament que té en compte la millor relació cost eficàcia, i estan vinculats a l’objecte del
contracte; les condicions especials d’execució no són directament o indirectament
discriminatòries, són compatibles amb el dret comunitari, s'estableix almenys una de les
condicions especials d’execució entre les que enumera l’article 202 de la LCSP.

SEGONA.- ELS

PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS

TÈCNIQUES

Els plecs de condicions redactats específicament per a aquest contracte s’ajusten al que
disposen els articles 122 i 124 de la LCSP i inclouen les condicions definitòries dels drets que
assumiran les parts del contracte i així mateix, s’adequa a les exigències legalment establertes
pel seu objecte.
Així mateix, el PCAP incorpora una condició especial d’execució de caràcter mediambiental i
l’obligació del contractista de sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea en
matèria de protecció de dades, de conformitat amb l’establert en l’article 202 de la LCSP.
Els criteris d’adjudicació del contracte s’han realitzat de conformitat amb el que disposa l’article
145.4 LCSP.

TERCERA.- REGULACIÓ HARMONITZADA
Pel seu valor estimat, aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada i ha de ser
publicada al Perfil del Contractant de VNG APARCAMENTS.

CONCLUSIÓ
L’expedient tramitat, doncs, s’adequa a la legislació vigent en els termes exposats.

Vilanova i Geltrú, a la data de la signatura digital
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