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FRANCISCO JAVIER EZQUIAGA TERRAZAS, secretari general de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet,

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la proposta d’acord següent:
“Fets
1. El Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic ha informat sobre la necessitat d’iniciar els
tràmits corresponents a la contractació dels serveis destinats a l’evitació d’ocupacions
d’immobles i protecció del dret a la propietat, amb les característiques i els termes que es
detallen en el plec de prescripcions tècniques (PPT) redactat per l’esmentat servei.
2. El Servei de Contractació ha redactat el plec de clàusules administratives particulars
(PCAP) amb el quadre resum, que ha de regir en la licitació d’aquest contracte per
procediment obert harmonitzat, amb mesures mediambientalment responsables.
3. El pressupost base de licitació és de 160.000,00 € més 33.600,00 € d’IVA (21%). El
sistema de determinació del preu és el de preus unitaris. El termini d’execució és de 2
anys, prorrogable per 2 anys més.
4. Existeix consignació suficient per atendre la despesa amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3100 13200 2269900, desglossada en les anualitats 2021, 2022 i 2023.
5. El Secretari ha informat favorablement de la legalitat de l’expedient i del PCAP, els quals
han estat fiscalitzats prèviament per Intervenció.
Fonaments de dret
1. L’article 101 de la llei de contractes del sector públic (LCSP), respecte al procediment per
adjudicar aquest contracte, que atès el seu valor estimat i el seu objecte, és l’obert
harmonitzat.
2. La disposició addicional tercera, en relació amb els articles 116, 117 i 122 de la LCSP, que
regulen les normes específiques de les entitats locals per iniciar la licitació del contracte, el
contingut de l’expedient de contractació, així com la seva aprovació.
3. Els articles 131 a 136 de la mateixa Llei, pel que fa al procediment d’adjudicació, a la
publicació de l’anunci per a l’inici de licitació i al termini de presentació de proposicions.

Aneu a

15 - TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL,
UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació] - Declarar la
necessitat d'iniciar la licitació del contracte de serveis destinats a l'evitació d'ocupacions
d'immobles i protecció del dret a la propietat amb mesures mediambientalment
responsables.

Per comprovar la validesa d’aquesta còpia en paper del document digital original.
http://www.gramenet.cat/csv i introduïu aquest codi: 7W3LBB13LRFD51FA

CERTIFICO: Que en l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local del dia 15 de juny de 2021, consta l’acord següent:
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Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local:

Tercer – Publicar el corresponent anunci de convocatòria en el DOUE i en el perfil del
contractant, i difondre en aquest últim mitjà el plec de clàusules administratives particulars, el
seu quadre resum i el plec de prescripcions tècniques per tal que, dins del termini de 30 dies
naturals, comptats des de la remissió de l’anunci de licitació al DOUE, es puguin presentar les
corresponents proposicions. En el perfil del contractant es concretarà la data final de
presentació de proposicions, així com les dates relatives a les meses de contractació que
corresponguin.”
Quart – Autoritzar, en concepte de pressupost de licitació del contracte de referència, la
despesa de 193.600,00 € d’import, a càrrec de l’aplicació pressupostària 3100 13200
2269900, d’acord amb aquest detall per anualitats:”
Anualitat
2021
2022
2023
Total

Import
64.533,00 €
96.800,00 €
32.267,00 €
193.600,00 €

Núm. operació prèvia
920210010121

Referència
22021006107

920219000066

I, perquè consti, a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb l’article 206 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo
aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Santa Coloma de Gramenet, data de l’última signatura

Vist i Plau
L'Alcaldessa

El Secretari

Aneu a

Segon – Aprovar el plec de clàusules administratives particulars amb el seu quadre resum, i
el plec de prescripcions tècniques, els quals seran els que regiran en l’adjudicació i execució
de l’esmentat contracte, què té un pressupost de licitació de 160.000,00 € més 33.600,00 €
d’IVA (21%), i un termini d’execució de 2 anys, prorrogable per 2 anys més.

Per comprovar la validesa d’aquesta còpia en paper del document digital original.
http://www.gramenet.cat/csv i introduïu aquest codi: 7W3LBB13LRFD51FA

Primer – Declarar la necessitat d’iniciar la licitació del contracte de serveis destinats a
l’evitació d’ocupacions d’immobles i protecció del dret a la propietat, amb mesures de
contractació mediambientalment responsables, i disposar l’obertura de l’expedient de licitació
del contracte de referència mitjançant el procediment obert harmonitzat, per tal que aquest
contracte sigui adjudicat a l’oferta econòmica amb una millor relació qualitat-preu.

