ÒRGAN

EXPEDIENT

Decret de Gerència

Medi Ambient i Territori

X2022001082

Codi Segur de Verificació: 0418c924-3604-47be-9843-727423be76f4
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2022_842161
Data d'impressió: 28/02/2022 09:11:27
Pàgina 1 de 6

SIGNATURES

Í$2Èc924-3604-47be-9843-Çhj7Èbe76f47Î

DOCUMENT

1.- Carles Fernandez Perez (TCAT) (GERENT), 25/02/2022 12:24
2.- Núria Caellas Puig (SIG), 25/02/2022 12:40
3.- Consell Comarcal del Vallès Oriental. 2022GER000354 25/02/2022

DECRET DE GERÈNCIA
[decret]
Núm. de Decret i Data:
2022GER000354 25/02/2022

RELACIÓ DE FETS
1. El 22 de desembre de 2021, la Gerència del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, mitjançant el Decret número 2021GER001864, va aprovar l’expedient
de contractació del manteniment de les llicències actuals d’un programa
d’assistència a la redacció de projectes per l’Àrea de Medi Ambient i Territori i
va convocar la licitació pel procediment negociat sense publicitat.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

2. El 22 de desembre de 2021, el Consell Comarcal va enviar la invitació per a
participar en el procediment de licitació a l’Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya (ITEC).
3. El 10 de gener de 2022, la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental,
mitjançant el Decret número 2022GER000026, va ampliar el termini de
presentació de proposicions a la licitació per a l’adjudicació del contracte de
manteniment de les llicències actuals d’un programa d’assistència a la
redacció de projectes per l’Àrea de Medi Ambient i Territori, fins el 19 de gener
de 2022 a les 11:00:00 hores, i va modificar la clàusula 19 apartats 2 i 3 del
Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte per
canviar la data d’obertura del sobre 2 i la data de la negociació.
4. El 19 de gener de 2022, a les 11 hores, va finir el termini de presentació de
proposicions a la qual hi ha concorregut l’Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya (ITEC).
5. El 19 de gener de 2022, la Mesa de Contractació per a l’adjudicació del
contracte de manteniment de les llicències actuals d’un programa d’assistència
a la redacció de projectes per l’Àrea de Medi Ambient i Territori va procedir a
l’obertura del sobre número 1.
6. El 19 de gener de 2022, registre de sortida S2022000983, la secretària de la
Mesa de Contractació va requerir a l’Institut de Tecnologia de la Construcció
de Catalunya (ITEC) per tal que en el termini de 3 dies, esmenés el defecte
observat en la documentació aportada en el sobre 1, consistent en no donar
resposta a la pregunta número 8 de la lletra c de la part III del DEUC.
7. El 21 de gener de 2022, registre d’entrada E2022000825, ITEC va esmenar el
defecte observat aportant de nou el DEUC i responent afirmativament la
pregunta que mancava.

ÒRGAN

EXPEDIENT

Decret de Gerència

Medi Ambient i Territori

X2022001082

Codi Segur de Verificació: 0418c924-3604-47be-9843-727423be76f4
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2022_842161
Data d'impressió: 28/02/2022 09:11:27
Pàgina 2 de 6

SIGNATURES

Í$2Èc924-3604-47be-9843-Çhj7Èbe76f47Î

DOCUMENT

1.- Carles Fernandez Perez (TCAT) (GERENT), 25/02/2022 12:24
2.- Núria Caellas Puig (SIG), 25/02/2022 12:40
3.- Consell Comarcal del Vallès Oriental. 2022GER000354 25/02/2022

8. El 25 de gener de 2022, la Mesa de Contractació va admetre ITEC en la
licitació i va dur a terme l’obertura del sobre número 2, el resultat de la qual és
el següent:
-

Ofereix un preu de 3.026,40 euros, IVA exclòs, per la durada principal del
contracte.

9. El 27 de gener de 2022, la Mesa de Contractació i el senyor Josep Torruella
Martínez, en representació de l’ITEC varen dur a terme la negociació dels
criteris establerts en la clàusula 13 del Plec de clàusules administratives
particulars en la qual l’ITEC ofereix una rebaixa del 5 % del pressupost base
de licitació.
10. El 4 de febrer de 2022, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi
Ambient i Territori, va emetre l’informe que es reprodueix a continuació:
“PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ I AUTORITZACIÓ DE DESPESA PER AL CONTRACTE
DEL MANTENIMENT DE LES LLICÈNCIES ACTUALS D’UN PROGRAMA D’ASSISTÈNCIA
A LA REDACCIÓ DE PROJECTES PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI DEL
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

RELACIÓ DE FETS
1. El 22 de desembre de 2021, la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental,
mitjançant el Decret número 2021GER001864, ha aprovat l’expedient de contractació per
al manteniment de les llicències actuals d’un programa d’assistència a la redacció de
projectes per l’Àrea de Medi Ambient i Territori del Consell Comarcal del Vallès Oriental, i
n’ha convocat la licitació per mitjà del procediment de negociat sense publicitat.
2. El 19 de gener de 2022 la Mesa de Contractació es reuneix per obrir la documentació
administrativa (sobre 1), on consta una única oferta, del licitador INSTITUT DE
TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, amb NIF G08546665, de data
11 de gener de 2022. S’observa una mancança en la documentació presentada DEUC, la
qual se li requereix i queda resolta per part del licitador el 21 de gener de 2022.
3. El 25 de gener de 2022 la Mesa de Contractació es reuneix per obrir la documentació
tècnica i econòmica (sobre 2), on consta l’oferta del licitador INSTITUT DE TECNOLOGIA
DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, per un import de TRES MIL VINT-I-SIS EUROS
AMB QUARANTA CÈNTIMS (3.026,40 €), IVA exclòs.
4. El 27 de gener de 2022, d’acord amb la clàusula 13 del Plec del clàusules administratives
particulars, es realitza la sessió de negociació dels criteris d’adjudicació a partir de l’oferta
presentada en el sobre 2. El representant de l’INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA
CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA exposa que en l’oferta inicialment presentada s’ha fet
una baixa del 3% del pressupost base de licitació i que estan en disposició de millorar
aquesta oferta amb una rebaixa del 5% respecte del pressupost base de licitació.
5. El 31 de gener de 2022 l’INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE
CATALUNYA presenta l’oferta negociada a la sessió anterior, que ascendeix a DOS MIL
NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS (2.964,00 €), IVA exclòs.
6. La durada d’aquest contracte és de dos anys. El contracte preveu dues pròrrogues d’un
any de durada cadascuna d’elles.
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7. Les despeses d’aquest contracte, d’acord amb el preu de l’oferta, són les següents:

ANY

IMPORT amb IVA

2022

1.793,22 €

2023

1.793,22 €

Per tant, PROPOSO,
1. Adjudicar el contracte per al manteniment de les llicències actuals d’un programa
d’assistència a la redacció de projectes per l’Àrea de Medi Ambient i Territori del Consell
Comarcal del Vallès Oriental a l’ INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE
CATALUNYA, amb NIF G08546665, d’acord amb l’oferta econòmica de DOS MIL NOUCENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS (2.964,00 €), IVA exclòs.
2. Disposar la despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11 17001 21600
per a l’exercici 2022 del pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal,
que consta en el quadre que s’adjunta tot seguit, i, per a l’exercici següent en què el
contracte sigui vigent, s’assumeix el compromís de dotar de l’aplicació pressupostaria
corresponent del pressupost de despeses.

2022

IMPORT sense
IVA
1.482,00 €

IMPORT
amb IVA
1.793,22 €

2023

1.482,00 €

1.793,22 €

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

ANY

NÚM. PARTIDA
11 17001 21600
11 17001 21600

3. Anul·lar la part sobrant de l’autorització de despesa plurianual d’acord amb el quadre
següent:

2022

IMPORT a
anul·lar, IVA
exclòs
- 78 €

IMPORT a
anul·lar, IVA
inclòs
- 94,38 €

2023

- 78 €

- 94,38 €

ANY

NÚM. PARTIDA
11 17001 21600
11 17001 21600

“

11. El 10 de febrer de 2022, la Mesa de Contractació va acordar per unanimitat el
següent:
“
1. Classificar l’oferta presentada per l’INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA
CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA en primera i única posició.
2. Requerir a l’INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE
CATALUNYA per a què en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà
d’aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació que preveu
la clàusula 20.5 del Plec de clàusules administratives particulars que regula en
contracte i que tot seguit es detalla:
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Si sou subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i esteu obligat
a pagar aquest Impost, heu de presentar el document d’alta de l’impost relatiu
a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer
rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se
donat de baixa en la matrícula de l’Impost, d’acord amb el model de l’annex 7
del PCAP.



La documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva
per un import de 148,20 euros. La forma de constituir la garantia definitiva
està detallada en la clàusula 22 del PCAP.

3. Aprovar l’acta d’aquesta sessió.

4. Publicar l’acta d’aquesta sessió al perfil del contractant del Consell Comarcal del
Vallès Oriental.”

12. El 15 de febrer de 2022, registre de sortida S2022002660, els serveis tècnics
del Consell Comarcal varen posar a disposició de l’INSTITUT DE
TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA el requeriment de la
Mesa de Contractació, al qual hi accediren el 16 de febrer de 2022.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

13. El 21 de febrer de 2022, registre d’entrada número E2022002804, l’INSTITUT
DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA va presentar la
documentació acreditativa d’estar al corrent de pagament de l’IAE i la d’haver
constituït la garantia definitiva en metàl·lic per l’import de 148,20 euros.
FONAMENTS DE DRET
1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per
la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014
2. El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública
3. El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
4. El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
5. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
6. El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
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7. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny
8. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i els
reglaments i les altres normes que la desenvolupen
9. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
que es deroga la Directiva 95/46/CE
10. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals
11. El Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial
decret 1720/2007, de 21 de desembre

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
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12. L’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica del Consell Comarcal
del Vallès Oriental, la seu electrònica i el registre electrònic, publicada en el
BOPB de 17 de febrer de 2014
13. El Reglament de factures del Consell Comarcal del Vallès Oriental publicat en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 2 de febrer de 2015
14. L’ordenança fiscal número 3, reguladora de la taxa per l’expedició de
documents administratius aprovada, el 20 de novembre de 2013, pel Ple del
Consell Comarcal del Vallès Oriental, i publicada al BOPB de 3 de febrer de
2014
15. El Decret de Presidència número 239/2019, el 26 de setembre de 2019, pel
qual es delega en la Gerència les competències en matèria de contractació.
Per això,
DECRETO:
1. Adjudicar el contracte per al manteniment de les llicències actuals d’un
programa d’assistència a la redacció de projectes per l’Àrea de Medi Ambient i
Territori del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’ INSTITUT DE
TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, amb NIF
G08546665, d’acord amb l’oferta econòmica de DOS MIL NOU-CENTS
SEIXANTA-QUATRE EUROS (2.964,00 €), IVA exclòs.
2. Disposar la despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11
17001 21600 per a l’exercici 2022 del pressupost general d’ingressos i
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despeses del Consell Comarcal, que consta en el quadre que s’adjunta tot
seguit, i, per a l’exercici següent en què el contracte sigui vigent, s’assumeix el
compromís de dotar de l’aplicació pressupostaria corresponent del pressupost
de despeses.

2022

IMPORT sense
IVA
1.482,00 €

IMPORT
amb IVA
1.793,22 €

2023

1.482,00 €

1.793,22 €

ANY

NÚM. PARTIDA
11 17001 21600
11 17001 21600

3. Anul·lar la part sobrant de l’autorització de despesa plurianual d’acord amb el
quadre següent:

2022

IMPORT a
anul·lar, IVA
exclòs
- 78 €

IMPORT a
anul·lar, IVA
inclòs
- 94,38 €

2023

- 78 €

- 94,38 €

ANY

NÚM. PARTIDA
11 17001 21600
11 17001 21600

4. Publicar aquest Decret en el perfil del contractant.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

5. Notificar aquest Decret a les persones interessades.

Document signat electrònicament.

