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Secretaria General

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

16 - TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL,
UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació] - Declarar la
urgència en la tramitació del contracte de subministrament, instal·lació i manteniment
de gespa artificial pels camps de futbol de Can Zam I, Can Zam II i Nou Municipal de
Santa Coloma de Gramenet, mitjançant arrendament operatiu, dividit en 3 lots, amb
mesures de sostenibilitat mediambiental, i declarar la necessitat d’iniciar la seva
licitació.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la proposta d’acord següent:
“Fets
1. El Servei de Manteniment d’Edificis ha informat sobre la necessitat d’iniciar els tràmits
corresponents a la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment durant el
període de durada del contracte, de gespa artificial i l’equipament esportiu pels camps
municipals de futbol de Can Zam I, Can Zam II i Camp Nou Municipal de Santa Coloma de
Gramenet,
mitjançant arrendament operatiu, amb mesures de sostenibilitat
mediambiental, d’acord amb les característiques i els termes que es detallen en el plec de
prescripcions tècniques (PPT) redactat per l’esmentat Servei, que inclou com annex 1
dues memòries valorades de reposició de gespa artificial, corresponent una als camps de
futbol de Can Zam I, Can Zam II i l’altra al Nou Camp Municipal.
2. En l’informe d’inici de licitació, el servei gestor fa constar la necessitat de tramitar la
licitació d’aquest contracte per urgència, en atenció al mal estat de la gespa dels camps de
futbol per actes vandàlics, que fa impossible que la pròxima temporada es puguin realitzar
entrenaments i partits oficials. Es constata per tant, que concorren necessitats inajornables
d’interès públic que aconsellen resoldre amb la màxima celeritat i eficàcia aquesta licitació,
reduint els terminis de tramitació de l’expedient i del procediment d’adjudicació.
3. El Servei de Contractació ha redactat el plec de clàusules administratives particulars
(PCAP) amb el seu quadre resum (QR), que ha de regir en la licitació d’aquest contracte
per procediment obert harmonitzat amb mesures de sostenibilitat mediambiental, amb un
pressupost de licitació de 718.691,81 € més 150.925,28 € d’IVA (21%) dividit en 3 lots,
segons el següent detall:
Lot

Concepte

1

Renovació de gespa artificial i
equipament esportiu de Can Zam
I
Renovació de gespa artificial i
equipament esportiu de Can Zam
II
Camp Municipal
TOTAL

2

3

Pressupost
Licitació

IVA
(21%)

Pressupost
base licitació

226.988,45 €

47.667,57 €

274.656,02 €

211.837,37 €
279.865,99 €
718.691,81 €

44.485,85 €
58.771,86 €
150.925,28 €

256.323,22 €
338.637,85 €
869.617,09 €

Per comprovar la validesa d’aquesta còpia en paper del document digital original.
Aneu a http://www.gramenet.cat/csv i introduïu aquest codi: 7AS9L1JLVGE8776E

CERTIFICO: Que en l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local del dia 31 de maig de 2022, consta l’acord següent:
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5. Per tal de poder mantenir la garantia que habitualment ofereixen els proveïdors d’aquests
subministraments, el contractista de conformitat amb la motivació que consta a l’informe
tècnic, es farà càrrec tant del material subministrat com del seu manteniment, no assumint
cap tipus de risc per part de l’Ajuntament i centralitzant en una única empresa la
responsabilitat de possibles deficiències derivades de la qualitat del material subministrat,
o del manteniment realment efectuat.
6. Existeix consignació suficient per atendre la despesa amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 7900 34200 2080001, desglossada en les anualitats de 2022 a 2030.
7. 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. La Disposició addicional tercera en relació amb els articles 116, 117 i 122 de l’esmentada
LCSP, que regulen les normes específiques de les entitats locals per a iniciar la licitació
del contracte.
2. L’article 119 de l’esmentada LCSP en relació amb l’apartat 3 de l’article 156, 137 i 21 de la
LCSP que estableixen les especialitats de la tramitació en el supòsit de tramitació urgent
del procediment obert harmonitzat .
3. L’article 29 en el seu apartat 4t de la LCSP, en el que s’estableix la possibilitat de que el
termini de duració dels contractes de subministraments i serveis sigui superior a l’establert,
quan així ho exigeixi el període de recuperació de la inversió directament relacionada amb
el contracte.
4. L’article 174.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals que estableix que l’autorització de les despeses de
caràcter plurianual es subordinen al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius
pressupostos.
5. La Disposició addicional 2a 2 de la LCSP en relació amb l’article 16.1 a) final de les Bases
d’Execució del pressupost vigent, respecte a la competència del Ple Municipal per aprovar
l’expedient.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local:
Primer – Declarar la urgència en la tramitació del contracte del subministrament, instal·lació i
manteniment de gespa artificial dels camps de futbol de Can Zam I, Can Zam II i Nou
Municipal de Santa Coloma de Gramenet, mitjançant arrendament operatiu, dividit en 3 lots,
amb mesures de sostenibilitat mediambiental.
Segon - Declarar la necessitat d’iniciar la seva licitació, 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 per cada lot a l’oferta econòmica amb una millor relació
qualitat-preu.

Per comprovar la validesa d’aquesta còpia en paper del document digital original.
Aneu a http://www.gramenet.cat/csv i introduïu aquest codi: 7AS9L1JLVGE8776E

4. El termini d’execució pels 3 lots és de 38 dies feiners per al subministrament i instal·lació
de la gespa i 96 mesos (8 anys) per al manteniment coincidint amb el període
d’amortització del subministrament per recuperar el període de recuperació de la inversió
directament relacionada amb el contracte.
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Quart – Publicar l’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 15 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.
Cinquè – Autoritzar, en concepte de pressupost base de licitació del contracte de referència,
la despesa total de 869.617,09 € d’import, a càrrec de l’aplicació pressupostària 7900 34200
2080001, d’acord amb aquest detall per lots i anualitats:
Lot 1 Can Zam I
Anualitat
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Total Lot 1

Import
17.166,02 €
34.332,00 €
34.332,00 €
34.332,00 €
34.332,00 €
34.332,00 €
34.332,00 €
34.332,00 €
17.166,00 €
274.656,02 €

Núm. operació prèvia
920220012287

Lot 2 Can Zam II
Anualitat
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Total Lot 2

Import
16.020,22 €
32.040,40 €
32.040,40 €
32.040,40 €
32.040,40 €
32.040,40 €
32.040,40 €
32.040,40 €
16.020,20 €
256.323,22 €

Núm. operació prèvia
920220012289

Lot 3 Nou Camp Municipal
Anualitat
Import
2022
21.164,87 €
2023
42.329,73 €
2024
42.329,73 €
2025
42.329,73 €
2026
42.329,73 €
2027
42.329,73 €
2028
42.329,73 €
2029
42.329,73 €
2030
21.164,87 €
Total Lot 3
338.637,85 €
TOTAL

869.617,09 €

Referència
22022008518

920229000125

Referència
22022008519

920229000126

Núm. operació prèvia
920220012294

920229000127

Referència
22022008521
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Tercer – Aprovar el plec de clàusules administratives particulars amb el seu quadre resum, i
el plec de prescripcions tècniques amb l’annex de les dues memòries valorades de reposició
de gespa artificial dels camps de futbol Can Zam I , Can Zam II i Nou Camp Municipal, els
quals seran els que regiran en l’adjudicació i execució de l’esmentat contracte, què té un
pressupost de licitació total de 718.691,81 € més 150.925,28 € d’IVA (21%), d’acord amb el
desglossament per lots que es detalla en la part dels fets d’aquest acord.
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Cinquè – Ratificar aquest acord en la propera sessió del Ple Municipal que es celebri.”
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.

El secretari general
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Santa Coloma de Gramenet, data de la signatura

