Servei Jurídico Administratiu

DECRET
Aprovació de l’Expedient de contractació i plecs del servei per a la Redacció del
Pla inicial de manteniment d’equipaments municipals de Palafolls, Sant Joan
Despí i Ullastrell (3 lots) (SAP 2021/11132)

Fets
1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Equipaments,
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, té programat el servei per a la
Redacció del Pla inicial de manteniment d’equipaments municipals de Palafolls, Sant
Joan Despí i Ullastrell (3 lots), amb un pressupost de cinquanta-sis mil dos-cents
setanta-dos euros amb setanta-tres cèntims (56.272,73 €), IVA exclòs, que aplicant el
21% d’IVA d’onze mil vuit-cents disset euros amb vint-i-set cèntims (11.817,27 €),
resulta un import total de seixanta-vuit mil noranta euros (68.090,00 €).
2. Mitjançant decret de data 3 de juny de 2021 (D5883/21), del President delegat de
l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, es va concedir
el recursos tècnics per a la realització de l’actuació “Pla inicial de manteniment
d’equipaments municipals” al següent municipi de la província de Barcelona, en el
marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs
Locals 2020-2023:
Codi XGL
21Y310528

Ens
Ajuntament de Palafolls

Actuació
Pla
inicial
de
manteniment
d’equipaments municipals

3. Mitjançant decret de data 8 de juny de 2021 (D5949/21), del President delegat de
l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, es va concedir
els recursos tècnics per a la realització de l’actuació “Pla inicial de manteniment
d’equipaments municipals” al dos municipis de la província de Barcelona, en el marc
de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals
2020-2023:
Codi XGL
21Y310529
21Y310530

Ens
Actuació
Ajuntament de Sant Joan Pla
inicial
de
manteniment
Despí
d’equipaments municipals
Pla
inicial
de
manteniment
Ajuntament d’Ullastrell
d’equipaments municipals
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4. L’objecte d’aquests treballs és la redacció del Pla inicial de manteniment
d’equipaments municipals de Palafolls, Sant Joan Despí i Ullastrell. El Pla inicial de
manteniment és un document que treballa a nivell de planificació del manteniment i la
seva gestió.
5. El termini d’execució del contracte és de quinze (15) mesos, a comptar des de l’inici
de la prestació objecte del contracte, per a cada lot.
6. La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de seixanta-vuit mil noranta
euros (68.090,00 €) IVA inclòs, que es farà efectiva amb càrrec a la següent aplicació
pressupostària desglossats en els exercicis següents:
Lot 1
Exercici Import (IVA inclòs)

Orgànic

Programa

Econòmic

2022
2023

50200
50200

15000
15000

22780
22780

Exercici Import (IVA inclòs)

Orgànic

Programa

Econòmic

2022
2023

50200
50200

15000
15000

22780
22780

Exercici Import (IVA inclòs)

Orgànic

Programa

Econòmic

2022
2023

50200
50200

15000
15000

22780
22780

24.150,00 €
8.050,00 €

Lot 2

14.992,50 €
4.997,50 €

Lot 3

11.925,00 €
3.975,00 €

Fonaments de dret

1.

És procedent l’aprovació del corresponent Plec de Clàusules Administratives
Particulars redactat pel Servei Jurídico-Administratiu, aplicable a aquest contracte,
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d'acord amb el que disposa l'article 116 del LCSP, així com el Plec de
Prescripcions Tècniques.
2.

El procediment es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a regulació
harmonitzada, es durà a terme per procediment obert simplificat i l’adjudicació
serà mitjançant l’aplicació de varis criteris de valoració, en virtut d’allò que
estableixen els articles 145, 146, 156 a 159 i concordants de la LCSP, i precisarà
de l’informe previ preceptiu i no vinculant de la secretaria, conforme amb la
disposició addicional tercera, apartat vuitè, de la LCSP.

3.

La despesa pluriennal serà aprovada tot d'acord amb el que estableix l'article
117.2 i la DA tercera de la LCSP i condicionant la seva efectivitat i la seva
execució a la condició suspensiva que per a la citada despesa existeixi
consignació adequada i suficient en els pressupostos esmentats.

4.

L’adopció d’aquesta resolució és competència del President delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals, d’acord amb l'apartat 4.2.1 a.1) de la Refosa
1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 14600, de data 16 de desembre de 2019 (BOPB de 19 de
desembre de 2019), modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30
d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021 i per Decret de la Presidència núm.
5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 2021).

En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. APROVAR l’expedient de contractació així com el Plec de Clàusules
Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques, promogut per la Gerència de
Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, que han de
regir la contractació del servei per a la Redacció del Pla inicial de manteniment
d’equipaments municipals de Palafolls, Sant Joan Despí i Ullastrell (3 lots), amb un
pressupost de cinquanta-sis mil dos-cents setanta-dos euros amb setanta-tres cèntims
(56.272,73 €), IVA exclòs, que aplicant el 21% d’IVA d’onze mil vuit-cents disset euros
amb vint-i-set cèntims (11.817,27 €), resulta un import total de seixanta-vuit mil noranta
euros (68.090,00 €), amb el següent desglossament per lots:

Lot Ens

Pressupost
(sense IVA)

IVA (21%)

Pressupost (IVA
inclòs)

1

Palafolls

26.611,57 €

5.588,43 €

32.200,00 €

2

Sant Joan Despí

16.520,66 €

3.469,34 €

19.990,00 €

Registre de Decrets: Decret Núm. 7859 de data 13/07/2021

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d1eb96125434e040eacc Adreça de validació:

Pàgina 3

Servei Jurídico Administratiu

3

Ullastrell
TOTAL

13.140,50 €

2.759,50 €

15.900,00 €

56.272,73 €

11.817,27 €

68.090,00 €

Segon. ESTABLIR el termini d’execució del contracte en quinze (15) mesos, a
comptar des de l’inici de la prestació objecte del contracte, per a cada lot.
Tercer. DISPOSAR que la contractació es tramitarà de forma ordinària, que no està
subjecte a regulació harmonitzada i es durà a terme per procediment obert simplificat i
l’adjudicació serà mitjançant l’aplicació de varis criteris de valoració.
Quart. AUTORITZAR la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de
seixanta-vuit mil noranta euros (68.090,00 €) IVA inclòs, que es farà efectiva amb
càrrec a la següent aplicació pressupostària desglossats en els exercicis següents:
Lot 1
Exercici Import (IVA inclòs)

Orgànic

Programa

Econòmic

2022
2023

50200
50200

15000
15000

22780
22780

Exercici Import (IVA inclòs)

Orgànic

Programa

Econòmic

2022
2023

50200
50200

15000
15000

22780
22780

Exercici Import (IVA inclòs)

Orgànic

Programa

Econòmic

2022
2023

50200
50200

15000
15000

22780
22780

24.150,00 €
8.050,00 €

Lot 2

14.992,50 €
4.997,50 €

Lot 3

11.925,00 €
3.975,00 €

tot d'acord amb el que estableix l'article 117.2 i la DA tercera de la LCSP i condicionant
la seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a la citada
despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos esmentats.

Registre de Decrets: Decret Núm. 7859 de data 13/07/2021

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d1eb96125434e040eacc Adreça de validació:

Pàgina 4

Servei Jurídico Administratiu

Cinquè. PUBLICAR l’anunci de licitació corresponent al perfil del contractant.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

2021/0011132

Objecte

Procediment obert simplificat aprovació i contractació i plecs Serveis Redacció
del Pla inicial de manteniment d'equipaments municipals de Palafolls, Sant
Joan Despí i Ullastrell (3 lots)

Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.
Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.
D0506SE27 Serveis obert simplificat
Decret contractació aprovació i plecs Redacció del Pla inicial de manteniment
d'equipaments municipals de Palafolls, Sant Joan Despí i Ullastrell (3 lots)

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable Altres serveis

Ref. Interna
Acte de referència

2102000364 - 68.090,00€ IVA inclòs
CIS Infra Esp Naturals i Acció climàtica
Ser. Jurídico-Administratiu
Intervenció General
Ser. Equipaments i Espai Públic
SSC/SC/uac/ao/sp

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Joan Closa Pujabet (SIG)
Promotor
Intervenció General
Josep Abella Albiñana (SIG)
President/a delegat/da d'Àrea Pere Pons Vendrell (TCAT)
Secretària General

Petra Mahillo Garcia (SIG)

Acte
Proposa

Data acte
12/07/2021, 10:21

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

13/07/2021, 16:13
13/07/2021, 19:58

14/07/2021, 10:06
Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018
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Documents vinculats
Bases(484e3fbe8f2072390e27)
Perfil

Signatari

Data signatura

Patricia Gaspa Gamundi (TCAT)

02/07/2021, 11:29

Plec de clàusules o condicions(c5ce0fa46c65fac566cb)
Perfil

Signatari

Data signatura

Responsable directiu Servei Promotor

Joan Closa Pujabet (SIG)

12/07/2021, 10:20

Signatari

Data signatura

Francesc Bartoll Huerta (SIG)

12/07/2021, 12:27

Informe(63f91f492ebeabc14aab)
Perfil
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