Informe proposta per a l'inici de la licitació del contracte del servei de reprografia i de
subministrament de material d’oficina de l’EMT
Fets:
És necessari pel correcte funcionament de l'Institut Escola Municipal del Treball, la contractació del servei
de reprografia (reproducció de documents i dels diferents manipulats a que posteriorment es puguin
sotmetre) de tota la comunitat educativa de l’escola (estudiants, professors i PAS, que desenvolupen
habitualment les seves activitats a les instal·lacions del centre), de l’Institut Escola Municipal del Treball
(EMT), i del subministrament del material d’oficina no inventariable per als diferents departaments de
l’EMT.
L'Institut Escola Municipal del Treball és un centre de formació secundària de titularitat municipal, tant de
formació obligatòria (ESO amb joves de 12 a 16 anys) i de postobligatòria (cicles formatius de grau mitjà,
cicles formatius de grau superior i batxillerat, a partir dels 16 anys). Actualment el centre té més de 1425
alumnes i més de 100 persones treballant entre professorat i personal administratiu. L'Horari d'obertura
del centre és molt ampli, des de les 8 del matí fins les 9:30 del vespre, de dilluns a divendres i en període
escolar (des del mes de setembre al mes de juny, excepte les vacances escolars i dies de lliure
disposició establerts pel Consell Escolar Municipal, els festius locals i les festes d'àmbit autonòmic i
estatal).
Donat que l'article 160 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya preveu que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria
de règim local que, respectant el principi d'autonomia local, inclou la determinació de les competències i
de les potestats pròpies dels municipis en els àmbits especificats per l'article 84.
Donat que l'article 84.2 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya preveu que els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències
pròpies sobre les matèries següents, en els termes que determinin les lleis:
...g) La planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil i la participació en el procés de
matriculació en centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l'aprofitament, fora de
l'horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.
Donat que L’article 42 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació preveu que en el sistema
educatiu de Catalunya, definit per l'article 8, s'estableix un model educatiu d'interès públic d'acord amb
l'article 21 de l'Estatut i que el Govern de la Generalitat ha de regular i sostenir el Servei d'Educació de
Catalunya, que, conformat pels centres públics i pels centres privats sostinguts amb fons públics,
garanteix a totes les persones l'accés a una educació de qualitat i en condicions d'igualtat en els
ensenyaments obligatoris i en els declarats gratuïts i que el sosteniment dels centres públics atén el que
estableixen, amb criteris de suficiència, els pressupostos de la Generalitat i, si s'escau, els convenis
subscrits entre l'Administració educativa i l'Administració local.
Donat que l'article 45.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació preveu que per mitjà de
convenis amb els ens locals, es creen, es modifiquen i se suprimeixen centres públics dels quals sigui
titular un ens local i l’article 74.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació LEC preveu que
correspon al Govern, en el marc de la programació educativa, crear i suprimir centres educatius públics.
La creació de centres públics de titularitat de les administracions locals es fa per conveni.
Donat que la directora de l'EMT veu la necessitat de continuar amb el servei de reprografia i de material
d’oficina per administració i docents, es proposa endegar un nou procediment licitatori.
El termini del nou contracte anirà de l'1 de setembre de 2019 al 31 d'agost de 2020 sense possibilitat de
pròrroga.

El pressupost net d’aquest contracte pel període d’execució és de 26.611,57€ (sense IVA), que són
resultants de la suma dels 15.511,57€ del servei de reprografia per docents i administració i
subministrament de material d’oficina, i dels 11.100,00€ del servei de reprografia pels usuaris de l’EMT.
Així doncs, la despesa total del contracte és de 26.611,57€ més 5.588,43€ d’IVA, que fan un total de
32.200,00€ amb IVA inclòs.
Que existeix consignació pressupostària a les partides J4105.32410.22605, i J4105.32410.22000, per a
l'exercici 2019 i que caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària aquestes partides per atendre
la despesa derivada d'aquesta contractació per als exercicis 2020 per la despesa de 15.511,57€ més
3.257,43€ d’IVA.
S'ha elaborat els plecs de prescripcions tècniques particulars que han de servir de base per adjudicar el
contracte i regular la prestació d'aquest servei.
El responsable del contracte serà l'administrador de l'Escola Municipal del Treball, el senyor Jordi
Hernández Pérez, d'acord a l'art. 62 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
El període d'execució del contracte ha de ser de l’1 de setembre de 2019 al 31 d’agost de 2020.
Detall del cost del servei i subministrament per l’Ajuntament de Granollers:
ANY

2019

2020

CONCEPTE I
PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA
Servei de reprografia
J4105.32410.22605

PREU SENSE
IVA

IVA

PREU TOTAL

3.000,00€

630,00€

3.630,00€

Material d’oficina
J4105.32410.22000
Servei de reprografia

2.200,00€

462,00€

2.662,00€

5.900,00€

1,239,00€

7.139,00€

4.411,57

926,43€

5.338,00€

J4105.32410.22605
Material d’oficina
J4105.32410.22000

CONCEPTE
Servei de
reprografia
Material d’oficina
TOTAL PREU
DELS SERVEIS

PREU SENSE IVA
8.900,00€

IVA
1.869,00€

PREU TOTAL
10.769,00€

6.611.57€
15.511,57€

1.388,43€
3.257,43€

8.000,00€
18.769,00€

Pel què fa al càlcul del servei de reprografia a l’usuari s’ha fet el càlcul següent:
CONCEPTE

IVA

TOTAL

FOTOCOPIES B/N ALUMNES

PREU SENSE
IVA
10.500,00€

2205,00€

12.705,00€

FOTOCOPIES COLOR

600,00€

126,00€

726,00€

TOTAL

11.100,00€

2.331,00€

13.431,00€

No es divideix en lots aquest contracte, donada la impossibilitat de poder executar correctament el
contracte (article 99.3 de la llei 9/2017), ja que la mateixa empresa que ha de fer el servei de reprografia
pel centre l’ha de donar a l’usuari de l’EMT i a més a l’ocupar l’espai ha de vendre el material d’oficina
per la comunitat educativa.
Insuficiència de medis: per la característica del contracte no es tenen els mitjans humans necessaris per
dur a terme aquest servei.
Fonaments de dret
Article 25 apartat b) i 17 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel
que fa a la qualificació dels contractes de administratiu especial i de serveis.
Articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 9 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 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la
designació del responsable del contracte.
Article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la
justificació de la insuficiència de mitjans.
Article 159, apartats 6 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que
fa al procediment obert sumari

És per això que proposo:
PRIMER. Iniciar l'expedient per a la contractació del servei de reprografia i de subministrament de
material d’oficina de l’EMT.
SEGON. Fixar la durada del contracte entre l'1 de setembre de 2019 i el 31 d’agost de 2020.
TERCER. Designar com a responsable del contracte l’administrador de l’EMT, el sr. Jordi Hernández
Pérez, d'acord amb l'article 62 de la Llei de Contractes del Sector públic, 9/2017 de 9 de novembre.
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