Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació

DECRET
Aprovar la contractació del subministrament, amb mitjans de transport
respectuosos amb el medi ambient, de productes i material de neteja per a les
diferents instal·lacions i dependències de la Gerència de Serveis Residencials
d’Estades Temporals i Respir
Exp. 2019/0015824
Fets
1.

L’Oficina de Suport a la Gestió de Recursos i Subministraments de la Diputació de
Barcelona, ha promogut l’expedient de contractació dels subministraments amb
mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient, de productes i
material de neteja per a les diferents instal·lacions i dependències de la
Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir, d’acord amb
el que s’especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).
Aquest procediment es constitueix a través dels lots de licitació següents:
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4

2.

El pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de preus
unitaris, es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de 159.873,19 €, IVA inclòs,
desglossat d’acord amb el següent detall:

Lots
Lot 1:
Lot 2:
Lot 3
Lot 4
Total
3.

Bosses
Cel·lulosa
Productes de neteja
Estris i accessoris de neteja

Pressupost IVA exclòs
29.251,71 €
42.859,77 €
43.414,38 €
16.600,74 €
132.126,60 €

21 % IVA
6.142,86 €
9.000,55 €
9.117,02 €
3.486,16 €
27.746,59 €

Pressupost IVA inclòs
35.394,57 €
51.860,32 €
52.531,40 €
20.086,90 €
159.873,19 €

L’Oficina de Suport a la Gestió de Recursos i Subministraments de la Diputació de
Barcelona ha redactat l’acte d’inici, la memòria i el PPT, i el Servei de Contractació
el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), que ha de regir la
contractació de referència.
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4.

La documentació que consta en l’expedient justifica les necessitats administratives
a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del procediment, la
divisió en lots, els criteris d’adjudicació i la resta de requeriments previstos en la
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 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

Fonaments de dret
1. Aquesta contractació, que es tramitarà de forma ordinària, està subjecta a
regulació harmonitzada, és susceptible de recurs especial en matèria de
contractació, es durà a terme mitjançant procediment obert i l’adjudicació per
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els
articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.
2. El règim jurídic del contracte es troba constituït pel Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques, per la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa
de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de
la Diputació de Barcelona publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013 en allò
que no contradigui la normativa citada, així com per la resta de normativa legal
aplicable.
3. D’acord amb la disposició addicional 3a, apartat 8è de la LCSP, aquest acte
requereix l’informe preceptiu de la Secretaria.
4. La despesa de 159.873,19 €, IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, es farà efectiva
a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
LOT 1 Import: 35.394,57
Exercici
2022
2023

Import
17.697,29
17.697,28

Orgànic
60202
60202

Programa
23102
23102

Econòmic
22110
22110

Orgànic
60202
60202

Programa
23102
23102

Econòmic
22110
22110

LOT 2 Import: 51.860,32
Exercici
2022
2023

Import
25.930,16
25.930,16
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LOT 3 Import: 52.531,40
Exercici
2022
2023

Import
26.265,70
26.265,70

Orgànic
60202
60202

Programa
23102
23102

Econòmic
22110
22110

Orgànic
60202
60202

Programa
23102
23102

Econòmic
22110
22110

LOT 4 Import: 20.086,90
Exercici
2022
2023

Import
10.043,45
10.043,45

En el moment d’adjudicar aquesta contractació, sens perjudici de l’aplicació dels preus
oferts per l’empresa contractista, es disposarà la despesa pel total aprovat, per poder
fer front al major nombre possible de subministraments.
L’article 117.2 de la LCSP estableix que els contractes es poden adjudicar i formalitzar
encara que la seva execució, ja sigui en una o en diverses anualitats, s’hagi d’iniciar
en l’exercici següent. Per fer efectiva aquesta previsió, l’autorització de la despesa
corresponent al present expedient de tramitació avançada, s’haurà de sotmetre a la
condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i
suficient en el corresponent pressupost.
5. La competència per aprovar aquesta resolució correspon al president delegat de l’Àrea
de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, d’acord amb el que preveu l’apartat
4.2.1a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril,
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. APROVAR i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació de l'expedient
de contractació, promogut pe l’Oficina de Suport a la Gestió de Recursos i
Subministraments de la Diputació de Barcelona, dels subministraments amb mitjans
de transport respectuosos amb el medi ambient, de productes i material de
neteja per a les diferents instal·lacions i dependències de la Gerència de Serveis
Residencials d’Estades Temporals i Respir, d’acord amb el que s’especifica en el
Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i dividit en els següents lots:
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Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4

Bosses
Cel·lulosa
Productes de neteja
Estris i accessoris de neteja

Amb un pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de preus
unitaris, que es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de 159.873,19 €, IVA inclòs,
desglossat d’acord amb el següent detall:
Lots
Lot 1:
Lot 2:
Lot 3
Lot 4
Total

Pressupost IVA exclòs
29.251,71 €
42.859,77 €
43.414,38 €
16.600,74 €
132.126,60 €

21 % IVA
6.142,86 €
9.000,55 €
9.117,02 €
3.486,16 €
27.746,59 €

Pressupost IVA inclòs
35.394,57 €
51.860,32 €
52.531,40 €
20.086,90 €
159.873,19 €

Segon. APROVAR el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules
administratives particulars que han de regir aquesta contractació.
Tercer. TRAMITAR aquesta contractació, que es tramitarà de forma ordinària,
subjecta a regulació harmonitzada, susceptible de recurs especial en matèria de
contractació, que es durà a terme mitjançant procediment obert i l’adjudicació per
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els
articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.
Quart. PUBLICAR l’anunci corresponent en el Diari Oficial de la Unió Europea i al
Perfil de contractant de la Diputació de Barcelona.
Cinquè. AUTORITZAR la despesa de 159.873,19 €, IVA inclòs, derivada d’aquesta
contractació, que es farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
LOT 1 Import: 35.394,57
Exercici
2022
2023

Import
17.697,29
17.697,28

Orgànic
60202
60202

Programa
23102
23102

Econòmic
22110
22110

Orgànic
60202
60202

Programa
23102
23102

Econòmic
22110
22110

LOT 2 Import: 51.860,32
Exercici
2022
2023

Import
25.930,16
25.930,16
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LOT 3 Import: 52.531,40
Exercici
2022
2023

Import
26.265,70
26.265,70

Orgànic
60202
60202

Programa
23102
23102

Econòmic
22110
22110

Orgànic
60202
60202

Programa
23102
23102

Econòmic
22110
22110

LOT 4 Import: 20.086,90
Exercici
2022
2023

Import
10.043,45
10.043,45

Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en el corresponent pressupost.
En el moment d’adjudicar aquesta contractació, sens perjudici de l’aplicació dels preus
oferts per l’empresa contractista, es disposarà la despesa pel total aprovat, per poder
fer front al major nombre possible de subministraments.

Registre de Decrets: Decret Núm. 9807 de data 15/09/2021

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d0a4b434f0561d7d0644 Adreça de validació:

Pàgina 5

Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL

2019/0015824

Promotor

Of. Suport Tècnic i Logístic

Tramitador
Codi classificació

Ser. Contractació
D0504SE01 Subministraments obert
Decret aprovació contracte de subministraments, amb mitjans transport
respectuosos medi ambient, de productes i material neteja per a diferents
instal·lacions i dependències Gerència Serveis Residencials Estades
Temporals i Respir.
Aprovar la contractació dels subministraments, amb mitjans de transport
respectuosos amb el medi ambient, de productes i material de neteja per a les
diferents instal·lacions i dependències de la Gerència de Serveis Residencials
d¿Estades Temporals i Respir.

Títol

Objecte

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable Altres serveis
Ref. Interna

2102000403 - 159.873,19€ IVA inclòs
CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Of. Suport Gest. Recursos i Subministram
Carme Vilatimó i Oriol Vicente

Acte de referència

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Carles Manel Barnés Garcia (SIG)
Promotor
Coordinador/a
Jordi Pericàs Torguet (SIG)

Acte
Proposa

Data acte
10/09/2021, 13:37

Proposa

10/09/2021, 16:17

Intervenció General

Informat de
conformitat (f.l.p.)
Resol

15/09/2021, 13:45

Josep Abella Albiñana (SIG)

President/a delegat/da d'Àrea Carlos Ruíz Novella (SIG)
Secretària General

Petra Mahillo Garcia (SIG)

15/09/2021, 14:16

16/09/2021, 07:55
Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018
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