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Núm. Expedient 2021 / 5870
Títol: Aprovar el decret inici del contracte de Servei de Vigilància i Seguretat dels
edificis de la Diputació de Girona
UACG: Serveis Generals
Data: 07/06/2021
JBB/oq

DECRET

L’objecte del cotracte és la prestació del Servei de vigilància i seguretat i el servei de
manteniment del sistema de detecció d’intrusió als edificis de Can Forn, Palau i Can
Cugat de la Diputació de Girona, ubicats al carrer Pujada Sant Martí núm. 4 i 5
respectivament (LOT 1) i la prestació del Servei de vigilància i seguretat a l’edifici Casa
de Cultura, ubicat a la plaça Hospital 6 de Girona, propietat de la Diputació de Girona
(LOT 2), d’acord amb el plec de prescripcions tècniques.

La prestació del Servei de Vigilància i Seguretat als edificis de Diputació de Girona es
considera un servei del tot imprescindible i necessari per controlar l’accés i sortida de
persones i objectes així com la vigilància annexa als edificis i aparcaments exteriors.

La Diputació de Girona no disposa en la seva plantilla d’efectius o professionals que
poden fer el servei que es vol licitar. Per aquest motiu es necessari iniciar un
procediment obert per tal de contractar amb empreses privades la prestació del servei
de vigilància i seguretat als edificis de la Diputació de Girona.

D’acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació
que la disposició addicional 2a 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic atribueix a la Presidència,

RESOLC

Primer. Iniciar l’expedient de contractació del Servei de Vigilància i Seguretat als
edificis de la Diputació de Girona, d’acord amb l’article 116.1 de la LCSP i l’article 28
del mateix cos legal.

APROVAT
08/06/2021 18:37
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Segon. Incorporar a l’expedient tota la documentació preparatòria del contracte: el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que hauran
de regir el contracte, així com el certificat d’existència de crèdit i la fiscalització prèvia
d’Intervenció, justificant adequadament l’elecció del procediment i els criteris que es
tindran en consideració per adjudicar el contracte. Finalment, caldrà incorporar-hi
l’informe de secretaria i l’informe d’intervenció de fiscalització de la despesa, conforme
el disposat a l’article 116 i la DA 2a del LCSP.

Tercer. Publicar aquesta resolució al perfil de contractant de la Diputació de Girona.

APROVAT
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