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DECRET DE LA DIRECCIÓ GENERAL
Vist l’informe del director general del Consorci Localret, amb data 22 d’octubre de 2020,
sobre la necessitat i idoneïtat de contractar els serveis de recollida puntual de paper i material
divers, i el seu reciclatge i/o destrucció.
Vist que la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es
concreten en la recollida, tractament i, si és el cas, destrucció de paper i material divers:
paper, cartró, plàstic, ordinadors, teclat i monitors.
Vist que el pressupost del contracte és de 3.000,00 euros, exclòs l’IVA (3.630,00 euros,
inclòs l’IVA).
La quota de l’IVA actual que s’ha de repercutir és el 21 %.
Atès que el preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits a les unitats
que s’executin:
Preu de recollida: 150 € + preu per quilo del material, exclòs l’IVA:
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Paper: 0,60 €/ 2,00 €.
Cartró: 2,50 €.
Plàstic/porexpan: 1,00 €/3,50 €.
Mobles, cadires: 1,00 €.
CD, disc dur (torres), disquets: 4,50 €/5,50 €.

Atès que la quantia total no es defineix amb exactitud en aquest moment, perquè els serveis
de recollida estan subordinats a les necessitats concretes del Consorci Localret. En cas que,
dins de la vigència del contracte, les necessitats reals siguin superiors a les estimades
inicialment, s’haurà de tramitar la modificació corresponent. A aquests efectes, es preveu la
possibilitat que es pugui modificar el contracte com a conseqüència d’aquesta circumstància,
en els termes que estableix l’article 204 de la LCSP, fins a un màxim del 20 per 100 del preu
inicial. La modificació s’ha de tramitar abans que s’esgoti el pressupost màxim aprovat
inicialment. La modificació no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos
en el contracte. Es podrà incrementar el nombre d’unitats a executar fins al percentatge del
10 per cent del preu del contracte, sense que calgui tramitar l’expedient de modificació
corresponent, sempre que s’acrediti el finançament corresponent en l’expedient originari del
contracte.
Vist que el valor estimat del contracte, tenint en compte la totalitat de les modificacions a
l’alça previstes, és de 3.300,00 €, exclòs l’IVA.
Vist que s’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per
al pagament del contracte. La partida pressupostaria a la qual s’imputa aquest crèdit és la
22199.
Vist que la durada del contracte és d’un any, comptat des de l’endemà de la notificació de
l’acord d’adjudicació.
Vist que l'adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant contracte menor, de conformitat
amb el que estableix l’article 118 de la LCSP, considerant que es tracta d’una necessitat
esporàdica i puntual que ha de ser adjudicada amb celeritat, que té un valor estimat inferior
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a 15.000 euros, exclòs l’IVA, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que,
individualment o conjuntament superin els 15.000 euros, exclòs l’IVA.
Vista l’oferta de l’empresa 29 ECOLOGICA SLU (NIF: B16978151).
Atès que els contractes menors no estan sotmesos a fiscalització prèvia, de conformitat amb
el que estableix l’article 219 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.
Vist l’informe jurídic de conformitat amb la tramitació de l’expedient, amb data 22 d’octubre
de 2020.
Atès que, mitjançant Decret de la Presidència núm. 2019/31, de 23 d’octubre de 2019, el
president del Consorci Localret ha delegat en aquesta Direcció General la facultat d’aprovar
els contractes i concessions, així com d’autoritzar i disposar la despesa, reconèixer
obligacions i ordenar pagaments, quan el seu valor estimat no superi els 60.000 euros,
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys,
incloses les eventuals pròrrogues.
És per tot això que aquesta Direcció General, en ús de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC
Primer.- Adjudicar a l’empresa 29 ECOLOGICA SLU (CIF B16978151) el contracte de
serveis de recollida puntual de paper i material divers, i el seu reciclatge i/o destrucció de la
documentació, amb un pressupost estimat de 3.000,00 euros, exclòs l’IVA (3.630,00 euros,
inclòs l’IVA). El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits a les unitats
que s’executin: la quantia total no es defineix amb exactitud en aquest moment, perquè els
serveis de recollida puntual estan subordinats a les necessitats concretes del Consorci
Localret.
Segon.- Aprovar l’autorització o compromís de despesa, per un import de 3.630,00 €, inclòs
l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22199.
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Tercer.- Notificar aquesta adjudicació a l’empresa 29 ECOLOGICA SLU.
Quart.- Publicar el contracte en el perfil de contractant del Consorci Localret, en la forma
que preveu l’article 63.4 de la LCSP.
Cinquè.- Comunicar al Registre Públic de Contractes (RPC), per a la seva inscripció, les
dades bàsiques del contracte, segons el que preveu l’article 346 de la LCSP.
Sisè.- Donar compte de la present resolució al Consell d’Administració del Consorci als
efectes oportuns.
I, perquè així consti, ho signa el director general del Consorci Localret i ho certifica el
secretari.

Andreu Francisco i Roger
Director general

Jordi Cases i Pallarès
Secretari
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