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Informe jurídic referent a l’inici de la licitació del contracte de serveis per a la
“Redacció del projecte bàsic i executiu, la direcció de les obres i la coordinació de
seguretat i salut del projecte de restauració de l’ecosistema, la infraestructura verda
i l’accessibilitat del camí i itineraris del Riu Ripoll. Sabadell”
Antecedents de fet
1. En data 13 de juliol de 2022, l’arquitecta cap del servei de Planificació i Projectes de
Ciutat ha emès un informe tècnic d’inici de licitació, informant sobre la conveniència i
necessitat de portar a terme la contractació del servei que té per objecte la redacció
del Projecte Bàsic i d’Execució, la Direcció de l’Obra i la Coordinació de Seguretat i
Salut del Projecte bàsic i executiu, la direcció de les obres i la coordinació de seguretat
i salut del projecte de restauració de l’ecosistema, la infraestructura verda i
l’accessibilitat del camí i itineraris del Riu Ripoll. Sabadell.
2. El valor estimat i pressupost base de licitació del contracte és de 48.000,00 €, IVA
exclòs, que amb el 21% d’IVA, de 10.080,00 €, resulta un pressupost base de licitació
de 58.080,00 € (IVA inclòs).
3. El termini d’execució del contracte és de cinc (5) mesos pel que fa a la redacció del
projecte bàsic i executiu, des de l’endemà de la signatura del contracte, i de set (7)
mesos pel que fa a la direcció de les obres i a la coordinació de seguretat i salut , un
cop feta l’acta de replanteig, o sigui amb un total de dotze (12) mesos. Els temps
dedicats a la revisió de la documentació per part dels serveis tècnics o les demores
imputables a altres serveis aliens a l’empresa, no seran computables com a termini.
4. L’adjudicació se substanciarà mitjançant el procediment obert simplificat, atès el valor
estimat del contracte i que no hi ha criteris d’adjudicació mitjançant judicis de valor, i
per tractar-se d’un contracte que té per objecte prestacions de caràcter intel·lectual.
5. Amb relació a la insuficiència de mitjans propis, l’informe tècnic de referència estableix
que a l’ajuntament de Sabadell “Actualment no es disposa de mitjans tècnics ni
humans per dur a terme l’actuació amb la immediatesa i terminis que requereix. Per
tant, es considera necessària la contractació externa dels serveis de redacció del
Projecte Bàsic i d’Execució, la Direcció de l’obra i la Coordinació de Seguretat i Salut
en fase d’execució d’obra”.
6. El termini d’execució del contracte s’allargarà durant els exercicis 2022 i 2023. Per
aquest motiu, la despesa per fer front el present contracte també s’haurà de distribuir
en el sentit que aquesta sigui pluriennal. Consta a l’expedient informe de despesa
pluriennal de data 12 de juliol de 2022.
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7. Consta a l’expedient un informe d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de
data 24 de març de 2022.
8. Aquest expedient està subjecte al règim de fiscalització limitada prèvia d’acord amb
els articles 18 i 19 del Reglament de Control Intern de l’Ajuntament de Sabadell
(RCIAS).
Fonaments de Dret

És d’aplicació la normativa següent:
a) L’article 17 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), de 8 de novembre de
2017.
b) Els articles 131.2, 159.2, 22.1, 116 i 117, 122 i 124, 156 a 159, 135, 99.3, 29.2, 44,
145.3 i 145.4 i 153.3 de la LCSP.
c) La Disposició Addicional tercera de la LCSP, apartats 2, 3 i 8.
d) L’article 173 i 174 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
2/2004, de 5 de març i l’article 43 de les bases d’execució del pressupost municipal
vigent.
e) El Decret d'alcaldia núm. 1071/2022, de data 9 de febrer.
f) El Decret de l’alcaldia núm. 7579/2020, de 2 de novembre, publicat el Butlletí Oficial
de la Província el dia 13 de novembre de 2020
D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques:
1. L’article 17 de la LCSP, defineix el contracte de serveis és aquell que té per objecte
prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o subministrament.
2. La tramitació del procediment obert simplificat que serà d’aplicació a aquest expedient,
de conformitat amb l’article 159.1 de la LCSP, atenent que és un contracte de serveis
el valor estimat del qual és inferior a les quanties establertes a l’article 22.1 a) de la
LCSP i que no hi ha criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. En
tractar-se d’una prestació de caràcter intel·lectual, no és aplicable la tramitació del
procediment obert simplificat sumari regulat a l’article 159.6 de la LSCP.
3. Per decret d’Alcaldia núm. 1071/2022, de data 9 de febrer, es va aprovar un plec tipus
per procedir a l’adjudicació de contractes de serveis, mitjançant procediment obert
simplificat, que és el marc de referència que caldrà utilitzar per aprovar els plecs
particulars tipus que regeixin l’adjudicació d’aquest contracte, adaptats a la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
4. Els articles 116 i 117 de la LCSP regulen l’inici i l’aprovació de l’expedient de
contractació, així com el contingut d’aquest, que incorporarà, en tot cas, els plecs de
les clàusules administratives que regularan el contracte, el plec de prescripcions
tècniques, el document justificatiu de l’existència de crèdit, la justificació de l’elecció
del procediment de licitació, la necessitat que l’Administració vol satisfer, els criteris de
solvència tècnica o professional i econòmica i financera, els criteris que es tindran en
consideració per adjudicar el contracte, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas de
contractes de serveis, el valor estimat del contracte i la decisió de no dividir en lots el
seu objecte, si s’escau.
5. Els articles 122 i 124 de la LCSP regulen el contingut dels plecs de clàusules
administratives i els plecs de prescripcions tècniques particulars.
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6. L’article 159 de la LCSP, estableix les especialitats concretes aplicables a la tramitació
del procediment obert simplificat, entre elles: 1) publicació de l’anunci de licitació
únicament en el perfil del contractant; 2) obligació dels licitadors d’estar inscrits en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o registre
equivalent de la comunitat autònoma corresponent o bé haver realitzat la sol·licitud
d’inscripció abans de la data de finalització de presentació de les ofertes; 3) la no
procedència de garantia provisional; 4) presentació de les proposicions
necessàriament i únicament en l’eina de licitació electrònica indicada a l’anunci de
licitació; 5) el termini de presentació de les proposicions (que en aquest cas serà de
quinze dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació
al perfil del contractant); ; 5) el termini de presentació de les proposicions (que en
aquest cas serà de quinze dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació de
l’anunci de licitació al perfil del contractant); 6) la presentació de l’oferta en un únic
sobre ja que no hi ha criteris avaluables mitjançant judici de valor; 7) exigència de
declaració responsable del signat en els termes establerts a la lletra c) de l’article
159.4 esmentat; 8) En la mateixa sessió, per parta de la mesa, avaluació i classificació
d’ofertes, així com exclusió prèvia d’ofertes que no compleixin els requisits, proposta
d’adjudicació al candidat amb millor puntuació, comprovació en el Registre de
licitadors i empreses classificades dels termes establerts a la llei, i requeriment a
l’empresa amb major puntuació; 9) adjudicació del contracte i posterior formalització.
7. Els òrgans de contractació han de vetllar perquè s’estableixin criteris d’adjudicació que
permetin obtenir obres, subministraments i serveis de gran qualitat que responguin el
millor possible a les seves necessitats. En aquest sentit, l’art.145.3 de la LSCP
estableix que en els contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions de
caràcter intel·lectual, com els serveis d’arquitectura i enginyeria, el preu no pot ser
l’únic factor determinant.
Així mateix, l’article 145.4 LSCP preveu que en els contractes de serveis de caràcter
intel·lectual, com el cas del present contacte, els criteris relacionats amb la qualitat
hauran de representar, almenys, el 51% de la puntuació assignable en la valoració de
les ofertes.
8. L’article 135 de la LCSP regula la publicació oficial dels procediments per a la licitació
dels contractes, i en aquest sentit estableix que els procediments oberts no subjectes
a regulació harmonitzada seran objecte de publicació al perfil del contractant.
9. L’article 99.3 de la LCSP estableix l’obligatorietat de dividir la realització independent
de cada una de les parts del contracte mitjançant lots, sempre que la naturalesa o
objecte del contracte ho permetin. Tot i això, l’esmentat article preveu un conjunt de
motius pels quals es pot justificar la no divisió en lots i així es justifica en aquest
expedient.
10. De conformitat amb el que disposa l’article 44 de la LCSP, aquest procediment de
contractació no és susceptible d’impugnar-se a través del recurs especial en matèria
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de contractació, donat que es tracta d’un contracte de serveis el valor estimat del qual
és inferior a 100.000,00 euros.
11. La disposició addicional tercera, en el seu apartat 3è referent al compliment per
l’Entitat local dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
12. La disposició addicional tercera, en el seu apartat 8è, de la LCSP, preveu la necessitat
que el secretari emeti informe preceptiu en relació, entre altres assumptes, a
l’aprovació d’expedients de contractació.
13. Els articles 174 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
2/2004, de 5 de març, així com l’article 43 de les bases d’execució del pressupost
municipal vigent, regulen l’autorització o realització de les despeses de caràcter
pluriennal.
14. En compliment de l’article 173 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret 2/2004, de 5 de març, i donant resposta a la necessitat de planificació de
la temporalitat d’execució en els expedients de contractació, s’estima que la data
d’adjudicació del present contracte sigui durant el mes de setembre de 2022. Així
mateix, la data d’inici d’execució material es produirà durant el mes de setembre de
2022.
La data d’inici de l’execució pressupostària es preveu que serà durant el mes de
desembre de 2022 i podem establir la data final d’execució pressupostària en el
termini màxim d’un mes posterior a la finalització d’execució del contracte, és a dir,
previsiblement durant el mes d’octubre de 2023, un cop es rebi la darrera certificació
ordinària de l’obra.
Conclusions
1. El Plec de clàusules administratives particulars que, de conformitat amb el particular
tipus, regiran el contracte de serveis per la “Redacció del projecte bàsic i executiu, la
direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut del projecte de restauració de
l’ecosistema, la infraestructura verda i l’accessibilitat del camí i itineraris del Riu Ripoll.
Sabadell”, amb codi CPV 71240000-2 Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació i
71247000-1 Supervisió de treballs de construcció i que consta a l’expedient de
contractació, s’adapta al plec de clàusules administratives particulars tipus aprovat
mitjançant decret d'alcaldia núm. 1071/2022, de data 9 de febrer, mitjançant
procediment obert simplificat, que és el marc de referència que caldrà utilitzar per
aprovar els plecs particulars tipus que regeixin l’adjudicació d’aquest contracte,
adaptats a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
2. La licitació d’aquest contracte de serveis d’acord amb el valor estimat del contracte i
sense criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, se substanciarà a
través del procediment obert simplificat i seguirà els tràmits següents:
- L’expedient, els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars, així com
l’obertura del procediment han de ser objecte d’aprovació per part de l’òrgan de
contractació.
- La licitació ha de ser objecte de publicació al perfil del contractant.
- Tots els licitadors que es presentin en aquesta licitació hauran d’estar inscrits en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, o en el
Registre Oficial equivalent de la comunitat autònoma. També es considerarà
admissible la sol·licitud d’inscripció al Registre per part d’empreses licitadores
sempre que la data de sol·licitud sigui anterior a la data final de presentació de les
ofertes.
- Les proposicions hauran de presentar-se necessàriament i únicament en l’eina de
licitació electrònica indicada en l’anunci de licitació.
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El termini de presentació de les proposicions no podrà ser inferior a quinze (15)
dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al
perfil del contractant.
No es requerirà la constitució de garantia provisional.
La formalització del contracte es produirà en un termini màxim de quinze (15) dies
hàbils a comptar des del següent en què s’hagi produït la notificació de l’acord
d’adjudicació als licitadors i candidats

3. Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de contractació, prèvia
exclusió de les ofertes que no compleixin els requeriments del plec, avaluarà i
classificarà les ofertes. Així mateix, realitzarà la proposta d’adjudicació a favor del
candidat amb major puntuació.
4. La Mesa de Contractació comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades o, si s’escau, al registre corresponent de la comunitat autònoma, que
l’empresa està degudament constituïda, que el firmant de la proposició té poder
bastant per a formular l’oferta i que no està incursa en cap prohibició per a contractar.
També es considerarà admissible la sol·licitud d’inscripció al Registre per part
d’empreses licitadores sempre que la data de sol·licitud sigui anterior a la data final de
presentació de les ofertes.
Així mateix, requerirà a la primera classificada perquè en el termini de 7 dies hàbils
des de l’enviament de la comunicació aporti el compromís al qual es refereix l’article
75.2 de la LCSP i la documentació justificativa de què disposa efectivament dels
mitjans a què s’hagués compromès a adscriure o dedicar a l’execució del contracte
conforme el que preveu l’article 76.2 de la LCSP. També se li requerirà perquè aporti
la documentació relativa al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social, així com la documentació relativa al compliment de la solvència econòmica i
tècnica exigida, així com qualsevol altre document que acrediti alguna dada que no
consti actualitzada i/o completa als Registres Oficials de licitadors. Així mateix, es
requerirà que en el termini de 7 dies hàbils abans esmentat, el proposat com a
adjudicatari constitueixi la garantia definitiva.
5. Realitzada l’esmentada comprovació i aportació de documentació requerida (si
s’escau), així com la constitució de la garantia definitiva dins del termini assenyalat a
l’afecte, l’òrgan de contractació adoptarà la resolució d’adjudicació. Aquest acte ha de
ser objecte de publicació en el perfil del contractant i de notificació a tots els candidats
o licitadors.
6. El contracte es formalitzarà en un termini màxim de quinze (15) dies hàbils a comptar
des del següent en què s’hagi produït la notificació de l’acord d’adjudicació als
licitadors i candidats, conforme a l’article 153.3 de la LCSP.
7. El Decret de l’alcaldia núm. 7579/2020, de 2 de novembre, publicat al Butlletí Oficial
de la Província el dia 13 de novembre de 2020, que delega al tinent d’alcaldessa de
l’Àrea de Presidència i Drets Socials determinades atribucions, entre les quals la
competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes de valor estimat
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igual o superior a 15.000,00 € i igual o inferior a 100.000,00 €, sempre que la durada
no sigui superior a quatre (4) anys.

Per tot l’exposat informo favorablement de la tramitació d’aquest expedient de
contractació, en tant que s’ajusta al règim jurídic aplicable.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

DE MIQUEL BALMES, MARIA TERESA
TÈCNICA EN DRET DEL SERVEI DE
PLANIFICACIÓ I PROJECTES DE
CIUTAT
22/07/2022 10:00
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