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DECRET

Núm. d’expedient

2020/CONT/01

Promotor

P2700 Consorci del Patrimoni de Sitges

Codi XBMQ

Tipus d’expedient

Objecte

Aprovació. Procediment obert. Pluralitat de criteris.
Contractació del Servei de Neteja dels museus i edificis
auxiliars del Consorci del Patrimoni de Sitges (Museu del Cau
Ferrat, Museu de Maricel, Can Rocamora, Museu Romàntic,
Palau de Maricel, Fundació Stämpfli, Can Falç, Oficines,
Taller de Restauració i Reserves dels Museus).

Destinataris

Servei de Contractació de la
Diputació de Barcelona

Núm. op. comptable

220200001450 / 220200001451

CIF/DNI

Import total

155.389,26 €

220209000001 / 220209000002

Altres serveis
Acte de
referència
VNIS
VIST l'expedient de contractació, promogut per la Direcció-gerència (e.f.) del Consorci
del Patrimoni de Sitges (CPS) que consisteix en la contractació del Servei de Neteja
dels museus i edificis auxiliars del Consorci del Patrimoni de Sitges (Museu del Cau
Ferrat, Museu de Maricel, Can Rocamora, Museu Romàntic, Palau de Maricel, Fundació
Stämpfli, Can Falç, Oficines, Taller de Restauració i Reserves dels Museus) amb un
pressupost base de licitació de la contractació que es fixa en la quantitat anual de cent
vint-i-vuit mil quatre-cents vint euros amb vuitanta-vuit cèntims (128.420,88 €), més vinti-sis mil nou-cents seixanta-vuit euros amb trenta-vuit cèntims (26.968,38 €) en concepte
de 21% d'IVA.
Ref. interna

ATÈS que la Direcció-gerència (e.f.) del CPS ha redactat la Memòria, el Plec de
prescripcions tècniques particulars, i el Plec de clàusules administratives particulars que
han de regir la contractació de referència.
ATÈS que segons es desprèn de l’acte d’inici, l’informe d’insuficiència de mitjans i la
memòria redactats per l’òrgan competent d’aquesta contractació queda justificada la
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necessitat de procedir a la present contractació, així com la idoneïtat de l'objecte del
contracte, el procediment i els criteris de valoració seleccionats.
ATÈS que és procedent la contractació que es proposa mitjançant tramitació ordinària,
subjecta a regulació harmonitzada, procediment obert i adjudicació per l'aplicació de
més d'un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a
158 i concordants de la LCSP.
ATÈS que és procedent l'aprovació del Plec de prescripcions tècniques particulars i el
Plec de clàusules administratives particulars que han de regir aquesta contractació.
ATÈS que s'ha d'autoritzar la despesa pluriennal de cent cinquanta-cinc mil tres-cents
vuitanta-nou euros amb vint-i-sis cèntims (155.389,26 €), 21% d’IVA inclòs, derivada
d'aquesta contractació, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exercici

lmport

Programa

Econòmic

5.991,48 €

333

22700

376,93 €

333

22700

140.200,57 €

333

22700

8.820,28 €

333

22700

2020
Part Fixa
Part Variable
2021
Part Fixa
Part Variable

Tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i resta supeditat
a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de
les obligacions derivades del contracte.
D’acord amb la disposició addicional 3a, apartat 8è de la LCSP, aquest acte requereix
l’informe preceptiu de la Secretaria.
VIST que l’import del pressupost ordinari inicial del CPS per a l’exercici 2020 es de
2.926.240,00 € i que per aplicació de la DA 2ª del LCSP, a efectes de determinar la
competència de l’òrgan de contractació, s’ha de considerar el valor estimat del contracte
incloses les eventuals pròrrogues.
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VIST que segons s’estableix en l’art. 18.8 dels Estatuts vigents del CPS és competència
de la Direcció-gerència l’aprovació, autorització de la despesa i adjudicació dels
expedients de contractació la quantia dels quals no excedeixi del 10% dels recursos
ordinaris del pressupost del CPS i sempre que no tinguin una durada superior a quatre
anys.
Vist l’anterior, el senyor Pere Izquierdo Tugas, com a Cap de la Secció Tècnica
d’Equipaments i Projectes del Consorci del Patrimoni de Sitges, proposa la següent

RESOLUCIÓ

Primer.- APROVAR l'expedient de contractació del Consorci del Patrimoni de Sitges,
que consisteix en la contractació del Servei de Neteja dels museus i edificis auxiliars del
Consorci de Patrimoni de Sitges (Museu del Cau Ferrat, Museu de Maricel, Can
Rocamora, Museu Romàntic, Palau de Maricel, Fundació Stämpfli, Can Falç, Oficines,
Taller de Restauració i Reserves dels Museus), amb un pressupost base de licitació de
la contractació que es fixa en la quantitat anual de de cent vint-i-vuit mil quatre-cents
vint euros amb vuitanta-vuit cèntims (128.420,88 €), més vint-i-sis mil nou-cents
seixanta-vuit euros amb trenta-vuit cèntims (26.968,38 €) en concepte de 21% d'IVA.
Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes:

Part fixa

Per les neteges periòdiques, d’acord amb les previsions de la
clàusula 3 del PPT un pressupost màxim anual de 120.819,88 €,
més 25.372,17 € en concepte del 21 % d’IVA.

Part variable

Per neteges extraordinàries, d’acord amb les previsions de la
clàusula 4 del PPT formulat en termes de preus unitaris, de 7.601,00
€, més 1.596,21 € en concepte del 21 % d’IVA.

Els preus màxims de licitació es concreten en els imports següents:

Part fixa

Un import màxim anual de 120.819,88 €, més 25.372,17 € en
concepte del 21 % d’IVA.
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Part
variable

Segons els següents preus unitaris màxims:
- Servei preu/hora de netejador/a: 17,60 €, més 3,70 € en
concepte de 21 % d’IVA.
- Servei neteja vidres Museu de Maricel: Preu de 88,00 € per
servei, més 18,48 € en concepte de 21 % d’IVA.
- Servei neteja vidres Fundació Stämpfli: Preu de 159,50 € per
servei, més 33,50 € en concepte de 21 % d’IVA.
- Servei neteja vidres del mirador del Museu de Maricel: Preu
de 517,00 € per servei, més 108,57 € en concepte de 21 %
d’IVA.

Segon.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques particulars i el Plec de clàusules
administratives particulars que han de regir aquesta contractació.
Tercer.- PROCEDIR a la contractació mitjançant tramitació ordinària, subjecta a
regulació harmonitzada, procediment obert i adjudicació per l'aplicació de més d'un
criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i
concordants de la LCSP.
Quart.- PUBLICAR l’anunci de convocatòria de la licitació al Perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona i en el Diari Oficial de la Unió Europea.
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa pluriennal de cent cinquanta-cinc mil tres-cents
vuitanta-nou euros amb vint-i-sis cèntims (155.389,26 €), 21% d’IVA inclòs, derivada
d'aquesta contractació, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exercici

lmport

Programa

Econòmic

5.991,48 €

333

22700

376,93 €

333

22700

140.200,57 €

333

22700

8.820,28 €

333

22700

2020
Part Fixa
Part Variable
2021
Part Fixa
Part Variable

Tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i que resta
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supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al
finançament de les obligacions derivades del contracte.

Sitges,
El cap de la Secció tècnica
d’equipaments i projectes
Firmado digitalmente

PERE IZQUIERDO por PERE IZQUIERDO
TUGAS - DNI
TUGAS - DNI
37370945Q (AUT)
37370945Q
Fecha: 2020.07.10
(AUT)
18:26:27 +02'00'

Barcelona,
L’Interventor delegat

CPISR-1 C Firmado
digitalmente por
C Gerard
Gerard CPISR-1
Santafè Civit
Santafè Fecha:
2020.07.14
Civit
11:08:36 +02'00'

En funció de tot això i vista l’anterior proposta, la resolc de conformitat.
Sitges,
El director-gerent (e.f.)
digitalmente
PERE IZQUIERDO Firmado
por PERE IZQUIERDO
TUGAS - DNI
TUGAS - DNI
37370945Q (AUT)
37370945Q
Fecha: 2020.07.14
(AUT)
11:47:37 +02'00'
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