Decret d’alcaldia
Aprovació de l’expedient de contractació del subministrament de material de
construcció, ferreteria, lampisteria, electricitat i pintura pel manteniment dels
equipaments municipals i la via pública de Matadepera
ANTECEDENTS
I.- Per Decret d’alcaldia núm. 227 de data 02.03.2021, s’ha incoat l’expedient
administratiu per a la contractació de les prestacions de referència i s’han demanat els
informes preceptius, així com la redacció del plec de clàusules administratives
particulars i la resta de la documentació complementària que escaigui.
II.- S’han elaborat el plec de prescripcions tècniques, així com la memòria del
contracte dels que en resulten clarament les necessitats que es pretenen cobrir amb el
contracte, així com la idoneïtat de l’objecte i el contingut del mateix.
III.- S’ha elaborat el plec de clàusules administratives particulars.
IV.- S’ha emès informe jurídic núm. 90/2021 sobre el procediment legal a seguir i sobre
la legalitat aplicable.
V.- Consta acreditada a l’expedient l’existència de consignació pressupostària suficient
per atendre a les despeses derivades de contracte.
FONAMENTS
1.- La legislació aplicable és la següent:








Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 214/23/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial Decret 817/2009, 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni
derogat per les disposicions esmentades anteriorment.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les bases del Règim Local en tot
allò en que no hagi estat modificada la llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
El plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que regeixen aquest contracte
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Qualsevol altre disposició que reguli la contractació tant en l’àmbit estatal com
de la Comunitat Autònoma de Catalunya i que resultin aplicables a la mateixa.

2.- El present contracte li és aplicable el règim jurídic dels contractes administratius de
subministrament previst a la LCSP. Atès el seu valor estimat, aquest contracte està
subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb l’article 22.1.b) de l’esmentat cos legal.
Està format per cinc lots:
1

Materials de construcció i eines

2

Materials de ferreteria i eines

3

Materials de lampisteria i eines

4

Materials de electricitat i eines

5

Materials de pintures i eines

3.- Es considera que el procediment més adequat per a la seva adjudicació és l’obert
regulat pels articles 156 a 158 de la LCSP, amb tramitació ordinària.
4.- D’acord amb la Disposició addicional segona, punt 1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic, correspon a l’alcalde de l’Ajuntament la
competència com a òrgan de contractació respecte als contractes de subministrament,
quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni
en qualsevol cas la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de
totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat , referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada
Per això, en virtut de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- Aprovar l’expedient administratiu ordinari núm. X2021001535, incoat per a la
contractació del subministrament de material de construcció, ferreteria, lampisteria,
electricitat i pintura pel manteniment dels equipaments municipals i la via pública de
Matadepera, pel procediment obert amb tramitació ordinària i regulació harmonitzada.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte del subministrament de material de
construcció, ferreteria, lampisteria, electricitat i pintura pel manteniment dels
equipaments municipals i la via pública de Matadepera.
Tercer.- Disposar l’obertura del procediment obert, amb adjudicació a l’oferta que es
basi amb una millor relació qualitat preu, mitjançant diversos criteris d’adjudicació, amb
regulació harmonitzada per a l’adjudicació del contracte del subministrament de
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material de construcció, ferreteria, lampisteria, electricitat i pintura pel manteniment
dels equipaments municipals i la via pública de Matadepera, d’acord amb el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, que es
consideren part integrant del contracte, mitjançant anunci al Diari Oficial de la Unió
Europea i al perfil del contractant de l’Ajuntament de Matadepera, que es troba a la
pàgina
web
de
l’Ajuntament
de
Matadepera,
seu
electrònica:https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit
=5&keyword=matadepera&reqCode=viewDetail&idCap=2105890
Quart.- Autoritzar la despesa derivada d’aquesta contractació de 134.025,00 € IVA
inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

APLICACIÓ PRESSUPOST 2021 (juliol desembre)

LOT
1 Materials 2 Materials 3 Materials 4 Materials
5 Material
de
de
de
de
de pintures
construcció ferreteriai lampisteria i electricitat i
i eines
i eines
eines
eines
eines

TOTAL

Subministrament material
conservació instal·lacions 05 342 221 19
esportives

1.675,00 €

1.460,00 €

9.100,00 €

1.550,00 €

600,00 €

14.385,00 €

Subministrament material
05 342 212 39
conservació camp de golf

700,00 €

1.425,00 €

1.605,00 €

550,00 €

112,50 €

4.392,50 €

Subministrament material
09 323 221 19
conservació escoles

1.400,00 €

950,00 €

2.500,00 €

1.825,00 €

1.150,00 €

7.825,00 €

13 133 221 17

432,50 €

335,00 €

- €

- €

355,00 €

1.122,50 €

13 1532 2100

7.500,00 €

675,00 €

305,00 €

- €

1.065,00 €

9.545,00 €

13 450 212 38

- €

1.000,00 €

- € 11.250,00 €

- €

12.250,00 €

13 450 221 19

1.700,00 €

8.675,00 €

1.112,50 €

1.090,00 €

1.140,00 €

13.717,50 €

15 1522 212 30

500,00 €

500,00 €

1.025,00 €

500,00 €

250,00 €

2.775,00 €

15 1522 633 02

- €

- €

1.000,00 €

- €

- €

1.000,00 €

Senyalització
Reparació, manteniment i
conservació vies
públiques
Subministrament punts
de llum, material elèctric
Subministrament d'utillaje,
maquinària i altres
submnistraments
Reparació, manteniment i
instal·lacions
Calderes habitatges
municipals

67.012,50 €
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LOT
1 Materials 2 Materials 3 Materials 4 Materials
APLICACIÓ PRESSUPOST 2022 (gener
5 Material
de
de
de
de
- juny)
de pintures
construcció ferreteriai lampisteria i electricitat i
i eines
i eines
eines
eines
eines
Subministrament material
conservació instal·lacions 05 342 221 19 1.675,00 €
1.460,00 €
9.100,00 €
1.550,00 €
600,00 €
esportives

TOTAL

14.385,00 €

Subministrament material
05 342 212 39
conservació camp de golf

700,00 €

1.425,00 €

1.605,00 €

550,00 €

112,50 €

4.392,50 €

Subministrament material
09 323 221 19
conservació escoles

1.400,00 €

950,00 €

2.500,00 €

1.825,00 €

1.150,00 €

7.825,00 €

13 133 221 17

432,50 €

335,00 €

- €

- €

355,00 €

1.122,50 €

13 1532 2100

7.500,00 €

675,00 €

305,00 €

- €

1.065,00 €

9.545,00 €

13 450 212 38

- €

1.000,00 €

- € 11.250,00 €

- €

12.250,00 €

13 450 221 19

1.700,00 €

8.675,00 €

1.112,50 €

1.090,00 €

1.140,00 €

13.717,50 €

15 1522 212 30

500,00 €

500,00 €

1.025,00 €

500,00 €

250,00 €

2.775,00 €

15 1522 633 02

- €

- €

1.000,00 €

- €

- €

1.000,00 €

Senyalització
Reparació, manteniment i
conservació vies
públiques
Subministrament punts
de llum, material elèctric
Subministrament d'utillaje,
maquinària i altres
submnistraments
Reparació, manteniment i
instal·lacions
Calderes habitatges
municipals

67.012,50 €

Amb la condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els corresponents pressupostos
L’alcalde
Nil López Crespo
Document signat a la data de l’encapçalament.
[firma]
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