INFORME
Assumpte: Iniciar i licitar el contracte del servei de retirada de plaques de fibrociment del cementiri municipal de Granollers (Camí del cementiri, 4) i altres serveis de retirada puntuals de
materials de fibrociment en edificis municipals de Granollers, , mitjançant procediment obert
simplificat sumari.
Fets
És necessària la contractació de retirada de plaques de fibrociment del cementiri municipal de
Granollers (Camí del cementiri, 4) i altres serveis de retirada puntuals de materials de fibrociment en edificis municipals de Granollers, , mitjançant procediment obert simplificat abreujat
(sumari).
El contracte no es divideix en lots, atès que té per objecte l’execució d’un servei molt concret i
en l’article 99.3 (apartat b) de la Llei 9/2017 ja que per a la correcte coordinació del contracte
no seria convenient l’execució per una pluralitat de contractistes diferents.
La Corporació no disposa de mitjans propis per realitzar aquesta prestació, i a més per a realitzar aquest tipus de treballs l’empresa ha d’estar inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb
Risc per Amiant del Departament d'Ocupació i Treball) i ha d’obtenir la corresponent autorització.
El contracte tindrà una vigència de dos anys amb la possibilitat de pròrroga de 12 mesos.
El pressupost de licitació del contracte és de 23.000,00 € més 4.830,00 € d’IVA (21%), que fa
un total de 27.830,00.
2021
11.500,00

13.915,00

2022
11.500,00

Total contracte

13.915,00

23.000,00 27.830,00

El present pressupost de licitació no suposa una obligació de despesa atès que es determinarà
en funció de les ordres de treball efectivament executades.
El preu d’aquest contracte es formula en termes de preus unitaris referits als diferents serveis
que s’hagin de realitzar.
Els costos directes i indirectes del servei objecte de prestació del contracte són:
DESPESES DIRECTES
Desplaçaments i transports

575,00

5,00 %

Mà Obra

8.050,00

70,00 %

Materials

690,00

6,00 %

9.315,00

81,00 %

Total directes

DESPESES INDIRECTES
Despeses generals
Benefici industrial
Total indirectes
DESPESES DIRECTES I INDIRECTES

1.495,00

13,00 %

690,00

6,00 %

2.185,00

19,00 %

11.500,00

100,00

Els criteris de valoració de les ofertes es basaran en la proposició econòmicament més avantatjosa de les diferents prestacions objecte del contracte, el temps de resposta. Atesa que la tipologia dels treballs queden prou definits en el Plec de prescripcions tècniques i no cal incorporar
altres millores per a la seva valoració.
El conveni que regula els treballadors que hauran d’executar els treballs és: Conveni col·lectiu
per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona (codi de conveni núm.
08002545011994)
Degut a la particularitat dels treballs i a la necessitat de que l’empresa estigui inscrita al RERA
durant tot el període del contracte, no es podrà subcontractar l’execució del contracte.
Caldrà dotar de consignació aquestes aplicacions per als exercicis 2021 i 2022 per atendre la
despesa derivada d'aquest contracte:, en l’aplicació pressupostària K3323.16410.22799 (TREBALLS EMPRESES CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS)
Quant a la despesa que se’n pot derivar d’aquest contracte per als futurs exercicis que
comprengui la seva execució, i possibles pròrrogues restarà sotmesa a la condició suspensiva
de l’existència de crèdit adequat i suficient als pressupostos municipals corresponents a
aquelles futures anualitats per atendre el seu pagament, d’acord amb el que disposa l’article
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
La classificació de les aplicacions pressupostàries inclosa a aquest acord s’entendrà
automàticament adaptada a la que sigui aplicació en cada exercici, bé estigui incorporada al
Pressupost de cada exercici, bé especificada als acords de Ple s’adoptin, en l’ordre de
classificació orgànica, programa i equivalent econòmic pels esmentats exercicis.
Els responsables del contracte d'acord amb l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, serà el senyor Lluís Agustí Gallifa, cap del Servei de Serveis
Municipals, manteniment, logística i serveis funeraris de l’Ajuntament.
S'han redactat els plecs prescripcions tècniques particulars corresponents per adjudicar
aquesta contractació.
Fonaments de dret

•

Article 17 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel
que fa a la qualificació dels contractes de serveis.

•

Articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.

•

Article 62 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel
que fa a la designació del responsable del contracte.

•

Article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic,
pel que fa a la insuficiència de medis propis.

•

Article 159.6 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic,
pel que fa al procediment obert simplificat abreujat (sumari)

Per tot l’exposat,
Proposo
Primer. Iniciar l’expedient i autoritzar la despesa del contracte del servei de retirada de plaques
de fibrociment del cementiri municipal de Granollers (Camí del cementiri, 4) i altres serveis de
retirada puntuals de materials de fibrociment en edificis municipals de Granollers, mitjançant
procediment obert simplificat abreujat, tramitació ordinària, per un termini de 24 mesos, a
comptar a partir de la seva formalització, amb possibilitat de 12 mesos de pròrroga, per un import de 23.000,00 € més 4.830,00 € d’IVA (21%), que fa un total de 27.830,00 €, d’acord amb el
detall següent:
2021
11.500,00

2022

13.915,00

11.500,00

Total contracte

13.915,00

23.000,00 27.830,00

Segon. Declarar la plurianualitat de la contractació que s'executarà en els exercicis 2021 i
2022, d'acord amb la distribució que s’indica:
2021
11.500,00

2022

13.915,00

11.500,00

Total contracte

13.915,00

23.000,00 27.830,00

Tercer. Autoritzar la despesa de l’Ajuntament de Granollers en les aplicacions pressupostàries
següents:
K3323.16410.22799 (TREBALLS EMPRE- Lot 1
SES CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS)
2021

13.915,00

2022

13.915,00

Quart. Designar com a responsable del contracte, d’acord amb l'article 62 de la Llei 9/2015, de
8 de novembre, de contractes del sector públic, al sotasignant d’aquest informe
Cinquè. Que es redactin els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir el
contracte i el seu procés d’adjudicació.

El cap de Serveis Municipals, Logística i Serveis Funeraris

