La Junta de Govern Local en sessió del dia 21 de desembre de 2018, amb l'advertiment a què fa
referència l'article 206 del ROF, adoptà entre altres el següent acord:

Antecedents
Vista la necessitat de licitar el contracte per a l’adjudicació de l’execució de les obres
contemplades al “Projecte de càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i als accessos a les
urbanitzacions i centre de control de càmeres en comissaria”.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 289.669,11 €, IVA
inclòs, per a un termini de 3 mesos, amb el següent desglossament:
239.395,96 €, pressupost net
50.273,15 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 21%.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:
Concepte

Pressupost Despeses
Execució
generals
Material (€) 13% (€)

Benefici
industrial
6% (€)

Valor
estimat del
contracte
(€)

IVA 21%
(€)

SUMA (€)

%

Materials
Ma d'obra

129.237,35
24.452,08

16.800,86
3.178,77

7.754,24
1.467,12

153.792,45
29.097,98

32.296,41
6.110,57

186.088,86
35.208,55

64,24%
12,15%

Maquinària

10.836,62

1.408,76

650,20

12.895,58

2.708,07

15.603,65

5,39%

Altres

36.647,03

4.764,11

2.198,82

43.609,97

9.158,09

52.768,06

18,22%

SUMA

201.173,08

26.152,50

12.070,38

239.395,96

50.273,15

289.669,11

100,00%

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que figuren en el
“Projecte de càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i als accessos a les urbanitzacions i
centre de control de càmeres en comissaria”.
Vistos els Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques elaborats per
a l’esmentada contractació.
Vist que hi ha la consignació pressupostària per respondre a aquesta despesa.
Vist l’informe emès per l’inspector en cap de la Policia Municipal de Rubí en data 30 d’octubre de
2018 sobre la restricció de dades a la publicació de licitacions per a les reformes a l’edifici de la
Policia Local i la instal·lació de càmeres de videovigilància en diversos punts del terme municipal.
Vistos els informes que obren a l’expedient.
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Atès que la forma de contractació serà mitjançant procediment obert simplificat i la tramitació de
l’expedient té caràcter ordinari.
Vist l’article 116 i 117 en relació amb l’article 28 de la LCSP pel que fa a l’inici i aprovació de
l’expedient de contractació.
Vista l’informe de Secretaria de data 18 de desembre de 2018, vist l’informe d’Intervenció de data
19 de desembre de 2018 i vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del
regidor delegat de Serveis Centrals de data 21 de desembre de 2018.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13
de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015.

S’ACORDA:

Primer.- Aprovar la confidencialitat del “Projecte de càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i
als accessos a les urbanitzacions i centre de control de càmeres en comissaria” en base a
l’informe emès per l’inspector en cap de la Policia Municipal de Rubí en data 30 d’octubre de 2018
sobre la restricció de dades a la publicació de licitacions per a les reformes a l’edifici de la Policia
Local i la instal·lació de càmeres de videovigilància en diversos punts del terme municipal i a
l’informe jurídic emès per la TAG del servei de Contractació en data 14 de desembre de 2018.
Segon.- Iniciar l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte per a l’execució de les
obres contemplades al “Projecte de càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i als accessos a
les urbanitzacions i centre de control de càmeres en comissaria”.
Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques, elaborat per a la contractació de l’execució de les obres contemplades al “Projecte de
càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i als accessos a les urbanitzacions i centre de
control de càmeres en comissaria”.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 289.669,11 €, IVA
inclòs, per a un termini de 3 mesos, amb el següent desglossament:
239.395,96 €, pressupost net
50.273,15 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 21%.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:

Expedient:25/2018/COOS
Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 11777131154200621031 a https://seu.rubi.cat
2/3

Concepte

Pressupost
Execució
Material (€)

Despeses Benefici
generals industrial
13% (€)
6% (€)

Valor
estimat del IVA 21%
contracte
(€)
(€)

SUMA (€)

7.754,24 153.792,45 32.296,41 186.088,86
1.467,12
29.097,98 6.110,57 35.208,55

%

Materials
Ma d'obra

129.237,35
24.452,08

16.800,86
3.178,77

64,24%
12,15%

Maquinària

10.836,62

1.408,76

650,20

12.895,58

2.708,07

15.603,65

5,39%

Altres

36.647,03

4.764,11

2.198,82

43.609,97

9.158,09

52.768,06

18,22%

SUMA

201.173,08

26.152,50

12.070,38 239.395,96 50.273,15 289.669,11 100,00%

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que figuren en el
“Projecte de càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i als accessos a les urbanitzacions i
centre de control de càmeres en comissaria”.
Quart.- Procedir a la convocatòria del procediment mitjançant la publicació de l’anunci en el perfil
del contractant.
Cinquè.- Aprovar l’autorització de la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 9U051 1320A
62301 i, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General per a la
comptabilització en fase definitiva del documents comptable en fase prèvia núm. 920180009586.
Sisè.-Publicar al Perfil del Contractant aquest acord d’inici i aprovació de l’expedient, així com
l’informe tècnic justificatiu de necessitat del contracte tal i com s’exigeix als articles 116 i 117 de
la Llei de contractes del Sector Públic
Setè.- Comunicar aquest acord als serveis municipals interessats en aquesta contractació.

L'alcaldessa

La secretària

Ana Maria Martínez Martínez

MARTA CUESTA GARCÍA

21/12/2018 15:00:50

21/12/2018 13:50:40
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