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Exp.: 2021018711 - C. 09.065.002

José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,
CERTIFICO
L'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament amb data de 8 de juny de 2021 ha
dictat la següent resolució:
"Vista la necessitat de portar a terme el contracte del subministrament de tapes de
sepultures per als cementiris municipals de Girona, d'acord amb l'informe tècnic
2021019022 emès per la cap de la subàrea de Medi Ambient, amb data 6 de maig
de 2021, el qual proposa l'inici de l'expedient per a la contractació referida,
Objecte del contracte:
L'objecte del contracte és el subministrament de tapes de poliuretà per al tancament
de nínxols dels cementiris municipals de Girona.
Motivació de la necessitat de la contractació:
Per tal de simplificar els treballs d'obertura i tancament dels nínxols, posar les tapes
de les sepultures, si cal, sense material d'obra, permetre la col·locació posterior de
les làpides quan procedeixi, i alleugerir les tasques del personal de la brigada de
cementiris rebaixant considerablement el pes a traginar i sostenir, es necessita
disposar de tapes de poliuretà pel tancament dels nínxols.
Justificació de la manca de divisió del contracte en lots:
No procedeix la divisió en lots del contracte atès que, en tractar-se d'un sol tipus de
subministrament, no admet la divisió del contracte i una realització independent en
lots. Totes les tapes per al tancament dels nínxols s'obtenen a partir de planxes de
poliuretà, totes iguals i amb les mateixes característiques tècniques, amb
independència que es tallin d'acord amb les mides dels nínxols que es necessita
tancar.
Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació és de quatre mil quatre-cents seixanta-nou euros i
vint-i-sis cèntims (4.469,26 €), IVA inclòs. Aquest pressupost és el sumatori del
pressupost net tres mil sis-cents noranta-tres euros i seixanta cèntims (3.693,60 €)
més l'import de l'IVA, set-cents setanta-cinc euros i seixanta-sis cèntims (775,66 €)
al tipus del 21 %.
El preu del contracte es determina en funció de preus unitaris. El contracte no
permet la revisió de preus. Els preus unitaris màxims són els següents i s'han
calculat tenint en compte els preus de mercat d'acord amb subministraments
anteriors i la consulta per Internet:
Tapa de 70 x 70 cm: 10,12 €/ut. sense IVA
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Tapa de 80 x 80 cm: 12,71 €/ut. sense IVA
Tapa de 90 x 90 cm: 14,56 €/ut. sense IVA
Durada del contracte:
La durada del contracte serà de dos any, comptador a partir de la data següent a la
data de formalització del contracte. Aquest contracte pot ser prorrogat per períodes
anuals fins un màxim de durada total del contracte de quatre anys.
La durada del contracte s'ha establert, en els termes anteriors, en facilitar la
concurrència d'empreses a la licitació, atès que garanteix una relació contractual
amb l'empresa que li permet assegurar uns ingressos durant el període d'execució.
Alhora, la durada establerta, evita una excessiva càrrega administrativa.
Respecte a la possibilitat de prorrogar el contracte dos anys més, ve motivada pel
fet que el contracte no admet la revisió de preus, quan la tendència majoritària del
mercat per aquest tipus d'articles és que incrementin el seu cost.
El valor estimat del contractes és de vuit mil cent vint-i--cinc euros i noranta-dos
(8.125,92 €), IVA exclòs, als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la
publicitat.
Justificació de la possible modificació:
Un cop perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació podrà modificar el
contracte quan, dintre la vigència del contracte, les necessitats reals siguin superiors
a les estimades inicialment. En aquest cas, s'aplicaran els mateixos preus i
descomptes fixats per aquests de conformitat amb l'oferta de l'empresa
adjudicatària.
En cap cas l'import total de les modificacions pot suposar un increment superior al
20 % del preu del contracte ni la modificació pot suposar l'establiment de nous preus
unitaris no previstos en el contracte.
Competència:
D'acord amb l'apartat 3 j) de l'article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
l'Ajuntament de Girona té competències pròpies en les matèria de cementiris i
serveis funeraris. Amb termes similars, l'apartat 2 k) de l'article 25 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local estableix les competències
municipals en cementiris i activitats funeràries.
Insuficiència de mitjans propis:
L'Ajuntament de Girona no disposa de mitjans propis per a l'elaboració de tapes de
poliuretà per la qual cosa queda motiva la contractació del seu subministrament.
Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
En compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que
exigeix l'article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, i en compliment de la
disposició addicional 3a. 3 de la LCSP, es valora el contracte de subministrament de
tapes de sepultures per als cementiris municipals de Girona, sense repercussions
en no suposar despeses addicionals a les pressupostades en l'exercici corrent ni en
els futurs i en estar finançat amb recursos corrents."
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A l'expedient hi consta el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
prescripcions tècniques i demés documentació prevista a l'article 116 de la llei
9/2017, de 8 de novembre del 2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de
subministraments d'acord amb el previst als articles 25 i 16 de la LCSP.
Tenint en compte el valor estimat del contracte, i atès que el procediment a seguir
per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat abreujat en virtut dels articles
131 i 159.6 de la LCSP.
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP.
De conformitat amb la vigent delegació de competències, la competència per a
l'aprovació d'aquesta resolució està delegada al regidor de Sostenibilitat.
DECRETO
Primer.- INICIAR l'expedient del contracte de subministrament de tapes de
sepultures per als cementiris municipals de Girona, incorporant-hi la documentació a
què fa referència l'article 116 del LCSP.
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de subministrament
de tapes de sepultures per als cementiris municipals de Girona, pel procediment
obert simplificat abreujat, amb un import de licitació de quatre mil quatre-cents
seixanta-nou euros i vint-i-sis cèntims (4.469,26 €) IVA inclòs, i un termini d'execució
de dos anys una vegada emès l'informe preceptiu del secretari, d'acord amb el
previst al punt 8 de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.
L'import total de la despesa ascendeix a quatre mil quatre-cents seixanta-nou euros
i vint-i-sis cèntims (4.469,26 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en tres mil
sis-cents noranta-tres euros i seixanta cèntims (3.693,60 €), de pressupost net, més
set-cents setanta-cinc euros i seixanta-sis cèntims (775,66 €), en concepte d'IVA,
calculat al tipus del 21 %.
Tercer.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació de
subministrament de tapes de sepultures per als cementiris municipals de Girona,
que s'identifiquen a continuació i que consten incorporats a l'expedient, adquirint
validesa amb l'aprovació de la present resolució.
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb
càrrec a la partida Manteniment de Cementiris del pressupost municipal vigent i les
corresponents dels exercicis 2022 i 2023:
2021 322 16400 21000 (RC 220210025930), per import de 1.117,31 €
2022 322 16400 21000 (RC 220219000371), per import de 2.234,63 €
2023 322 16400 21000 (RC 220219000371), per import de 1.117,31 €
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
municipals.
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Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de
subministrament de tapes de sepultures per als cementiris municipals de Girona,
que es tramitarà pel procediment obert simplificat abreujat i procedir a la seva
publicació, així com de la present resolució en el Perfil del Contractant de
conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP."
Documents incorporats a l'expedient:
AN - plec de clàusules administratives particulars
CSV: HFWV7-3OHQO-W7POB
AN - plec de prescripcions tècniques
CSV: SFO2F-ZSQQE-NX4LI
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre
i amb el vistiplau de l'alcaldessa.
Vist i plau
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

APROVAT

DOCUMENT

Certificats: Certificat de la resolució 7a.

ALTRES DADES

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 6238508 EMEG6-J7JJM-LTPFN 706377BDE6446A65931F1D43217AB57A4F572234) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

Codi de verificació CSV: EMEG6-J7JJM-LTPFN
Data d'emissió: 9 de junio de 2021 a les 9:53:53
Pàgina 5 de 5

IDENTIFICADORS

DOC_ID: 10307929
SIGNATURES

El document ha estat signat per :
1.- Secretari General de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 09/06/2021 09:18
2.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 09/06/2021 09:29

ESTAT

APROVAT

