Alcaldia
Educació
c/Jaume Camp i Lloreda, 1 (Edifici Can Puntes) - 08401 Granollers Tel: 938426848 Fax: 938792398

Catalina Victory i Molné, secretària general de l'Ajuntament de Granollers
CERTIFICO: Que en data 05/07/2019 , l'alcalde, Josep Mayoral i Antigas, ha dictat la
Resolució núm. E-4818/2019 següent:
Contracte de serveis (48)
Assumpte:Iniciar expedient licitatori del contracte mixt del servei de reprografia i
subministrament del material d´oficina no inventariable de l´Institut Escola Municipal del
Treball ( EMT) .
Número Expedient: 2019/060 (159/2019/48)
Fets:
1. D’acord amb l’informe tècnic emès, per l´administrador de l´Escola Municipal del Treball,
el senyor Jordi Hernández Pérez, de data 27 de juny de 2019, es justifica la necessitat de
contractar el servei de reprografia i material d´oficina de l´EMT, amb un termini d’execució
des de l´1 de setembre de 2019 fins el 31 de d´agost de 2020, sense possibilitat de pròrroga.
2. El pressupost màxim de la contractació en període executiu és de 26.611,57 euros més
5.588,43 euros en concepte d’IVA (21%), que fa un total de 32.200,00 euros:
ANY

CONCEPTE

PREU SENSE IVA

IVA

PREU TOTAL

2019

P1:Servei de
reprografia interna i
a l’usuari

6.700,00€

1.407,00€

8.107,00€

P2: Material d’oficina

2.200,00€

462,00€

2.662,00€

P1: Servei de
reprografia interna i
a l’usuari

13.300,00€

2.793,00€

16.093,00€

P2: Material d’oficina

4.411,57

926,43€

5.338,00€

2020
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3. El valor estimat del contracte és de 31.933,92 euros, sense incloure l'Impost sobre el
Valor Afegit (IVA). Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista, tot
d’acord la previsió de l’article 101 LCSP, segons detall:
•

Període executiu

26.611,75 €

•

Modificació (20 %)

5.322,35 €

•

Valor estimat (VEC)

31.933,92 €

4. La despesa es farà efectiva amb càrrec a les partides pressupostàries
J4105.32410.22605 «Impremta EMT» i J4105.32410.22000 «Material Oficina no
inventariable» del pressupost de la Corporació per als exercicis 2019 i 2020.
5. El responsable del contracte es, d'acord amb l'article 62 de la Llei de contractes del sector
públic, el senyor Jordi Hernàndez Pérez, a qui li correspon supervisar-ne l'execució i adoptar
les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació
pactada es realitza correctament.
6. S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
particulars corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert
simplificat abreujat (sumari) i tramitació ordinària, d'acord amb l'article 116 i 159.6 i següents
de la Llei 9/2017 , 08 de novembre que aprova la Llei de contractes del sector públic.

Fonaments de dret :
1. Article 25 apartat b) i 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de administratiu especial i de serveis.
2. Article 28 i 116. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.
3. Article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
pel que fa a la designació del responsable del contracte.
4. Article 116.4 f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, pel que fa a la justificació de la insuficiència de mitjans.
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5. Article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel
que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert simplificat abreujat sumari) i
tramitació ordinària.

Resolc
Primer. Iniciar l'expedient i autoritzar la despesa de la prestació dels serveis de
manteniment i subministrament de la centraleta IP de l’Ajuntament de Granollers, pel termini
de 12 mesos sense possibilitat de pròrroga, a adjudicar mitjançant procediment obert
sumari, amb un pressupost màxim de 26.611,57 euros més 5.588,43 euros en concepte
d’IVA (21%), que fa un total de 32.200,00 euros, de conformitat amb els fets i fonaments de
dret invocats.
Segon. Declarar la plurianualitat de la contractació que s'executarà en els exercicis 2019 i
2020 d'acord amb la següent distribució:

ANY

CONCEPTE

PREU SENSE IVA

IVA

PREU TOTAL

2019

P1:Servei de
reprografia interna i
a l’usuari

6.700,00€

1.407,00€

8.107,00€

P2: Material d’oficina

2.200,00€

462,00€

2.662,00€

P1: Servei de
reprografia interna i
a l’usuari

13.300,00€

2.793,00€

16.093,00€

P2: Material d’oficina

4.411,57

926,43€

5.338,00€

2020

Tercer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant
procediment obert simplificat abreujat (sumari) i tramitació ordinària.
Quart. Designar com a responsable del contracte a l´administrador de l´Escola Municipal del
Treball ( EMT), el senyor Jordi Hernández Pérez, d´acord amb l´article 62 de la LCSP.
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Cinquè. Publicar l’anunci licitatori de la present contractació al Perfil del contractant i a l’ eTauler de la web municipal.
Sisè. Comunicar a l'Àrea de Govern i Economia, departament de comptabilitat, el present
acord.

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura el present certificat per ordre i amb el
vistiplau del senyor Alcalde, a Granollers el 09/07/2019 .

Signat digitalment per Segell Òrgan
Ajuntament de Granollers
09/07/2019
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