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Acord

APROVACIÓ D'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ, PER
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, CONDUCTIU I
CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ DELS
EDIFICIS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT. (EXP. 39470/2021)
En 18.11.2021, la secció de Manteniment d’Edificis, de l’Àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat, va
redactar la memòria justificativa del contracte, que justifica la necessitat i idoneïtat del contracte
en els termes establerts a l’art 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (en endavant, LCSP).
Han estat redactats el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte, així com la resta de documents necessaris i preceptius
que ha d’incorporar l’expedient, d’acord amb l’art 116 de la LCSP.
Consta a l’expedient l’informe jurídic d’aprovació de l’expedient de contractació, de data
18.11.2021, amb nota de conformitat de la Secretaria General.
L’expedient ha estat fiscalitzat amb caràcter previ per part de la Intervenció municipal, en els
termes previstos a l’article 116 de la LCSP i l’article 10 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel que
es regula el regim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.
El procediment previst per a l’adjudicació del contracte és l’obert, en ésser el seu valor estimat
superior a l’import previst a l’art 159 de la LCSP.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon al Ple d’acord amb la disposició
addicional segona, apartat segon, de la LCSP, atès que la durada del contracte, incloses les
eventuals pròrrogues, és superior a quatre anys.
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda:
Primer.- APROVAR, en els termes previstos a l'art. 117 de la LCSP, l’expedient de
contractació per a l’adjudicació per procediment obert i tramitació ordinària del contracte de
servei de manteniment preventiu, conductiu i correctiu de les instal·lacions de calefacció i
climatització dels edificis municipals de l'Ajuntament de Sant Cugat, dividit en quatre lots, pel
preu de licitació de 3.440.765,46 € (IVA no inclòs), corresponent a 3 anys de contracte, amb la
possibilitat de dues anualitats de pròrroga.
Segon.- APROVAR, en els mateixos termes, el plec de clàusules administratives particulars i el
plec prescripcions tècniques que regiran el contracte.
Tercer.- OBRIR el procediment d'adjudicació i fixar com a forma de selecció de l’empresa
contractista el sistema de licitació pública mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de
conformitat amb els arts. 156 a 158 de la LCSP.
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Quart.- ASSUMIR el compromís de dotar els pressupostos de 2022, 2023, 2024 i 2025 amb el
crèdit suficient i adequat per fer front a la despesa de caràcter pluriennal generada pel
contracte que s’estableix a continuació, l’execució del qual es preveu que s’iniciï en el proper
exercici pressupostari, tot condicionant de forma suspensiva l’adjudicació del contracte a
l’efectiva consignació pressupostària en el proper exercici, d’acord amb la previsió de l’art. 117 i
de la disposició addicional tercera de la LCSP i subordinar-ne l’eficàcia per a les anualitats
successives a l’aprovació definitiva del Pressupost Municipal General, en els termes establerts
a l’art. 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 39.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú.

Cinquè.- CONVOCAR la licitació pública amb la publicació d’un anunci al perfil de contractant
de l’Ajuntament i al DOUE, d’acord amb el que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.
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