DICTAMEN
Núm. d'expedient
Promotor

lcodi XBMQ

1

P2700 Consorci del Patrimoni de Sitges

Tipus d'expedient

Objecte

Aprovació. Procediment obert. Pluralitat de criteris.
Contracte de serveis de Consorci del Patrimoni de Sitges
relatiu al Servei de vigilancia, protecció i control d'accés deis
museus del Consorci del Patrimoni de Sitges

Destinataris

Servei de Contractació de la
Diputació de Barcelona
220180002182

Núm. op. comptable

220189000015

CIF/DNI
9.415,29 €

220180002183

Import
total

375.064,87 €
4.358,86 €

220189000016

Altres serveis
Ref. interna

Acte de
referencia

VIST l'expedient de contractació, promogut per la Directora-gerent del Consorci
del Patrimoni de Sitges (CPS) que consisteix en la contractació del Servei de
vigilancia, protecció i control d'accés deis museus del Consorci del Patrimoni de
Sitges, amb un pressupost base de licitació de la contractació que es fixa en la
quantitat biennal de tres-cents vint-i-un mil tres-cents cinquanta-quatre euros
amb cinquanta-sis centims (321.354,56 €) més seixanta-set mil quatre-cents
vuitanta-quatre euros amb quaranta-sis centims. (67 .484,46 €) en concepte de
21% d'IVA.
ATES que la Directora-gerent del CPS ha redactat la Memoria, el Plec de
prescnpc1ons tecniques particulars, i el Plec de clausules administratives
particulars que han de regir la contractació de referencia.
C/Davallada, 12, 3a planta
Edifici Mirnmar
08870 Sitges
Tel 93.894.03.64
Fax. 93.894.85.29
m.sitges@diba.cat
NIF P5800036E

ATES que segons es desprEm de la Memoria redactada queda justificada la
necessitat de procedir a la present contractació, així com la idone'itat de l'objecte
del contracte, el procediment i els criteris de valoració seleccionats.
ATES que és procedent la contractació que es proposa mitjanc;ant tramitació
ordinaria, subjecta a regulació harmonitzada, procediment obert i adjudicació per
l'aplicació de més d'un criteri de valoració, en virtut d'allo que estableixen els
articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.
ATES que és procedent l'aprovació del Plec de prescripcions tecniques particulars
i el Plec de clausules administratives particulars que han de regir aquesta
contractació.
ATES que s'ha d'autoritzar la despesa plurianual de tres-cents vuitanta-vuit mil
vuit-cents trenta-nou euros amb dos centims (388.839,02 €), 21% d'IVA indos,
derivada d'aquesta contractació, amb carrec a les aplicacions pressupostaries
següents:

Exercici

Programa

Economic

9.297,15 (

333

22701

118,14 (

333

22701

192.181,01 (

333

22701

2.238,50 (

333

22701

182.883,86 (

333

22701

2.120,36 (

333

22701

lmport

2018
Part Fixa
Part Variable

2019
Part Fixa
Part Variable

2020
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 mar<;, i
resta supeditat a la condició suspensiva d'existencia de credit adequat i suficient
peral financ;ament de les obligacions derivades del contracte.
VIST que el pressupost ordinari inicial d'ingressos del CPS per a l'exercici 2018
és de 2.608.195,00 € i que per aplicació de la DA 2a del LCSP, a efectes de
determinar la competencia de l'organ de contractació, s'ha de considerar el valor
estimat del contracte incloses les eventuals prorrogues. El valor estimat del
contracte, als efectes d'allo que disposen l'article 101 i concordants de la LCSP,
és de set-cents sis mil nou-cents vuitanta euros amb tres centims, (706.980,03
€) IVA exclos.
VIST que d'acord amb l'article 10.9 deis Estatuts del CPS, el Consell General del
CPS, és competent per "Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients
de contractació la quantia deis quals excedeixi del 20% deis recursos ordinaris
del pressupost del CPS, així com els contractes i concessions plurianuals quan la
seva durada sigui superior a quatre anys en tot cas, i els plurianuals de durada
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inferior quan el seu import acumulat superi el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici."
En virtut de tot aixó, aquesta Direcció-gerencia propasa al Consell General del
Consorci del Patrimoni de Sitges l'adopció del següent
A CORO
Primer.- APROVAR l'expedient de contractació promogut per la Directoragerent del CPS, que consisteix en la contractació del Servei de vigilancia,
protecció i control d'accés deis museus del Consorci del Patrimoni de Sitges, amb
un pressupost base de licitació de la contractació que es fixa en la quantitat
biennal de tres-cents vint-i-un mil tres-cents cinquanta-quatre euros amb
cinquanta-sis centims (321.354,56 €) més seixanta-set mil quatre-cents
vuitanta-quatre euros amb quaranta-sis centims. (67.484,46 €) en concepte de
21% d'IVA.
Segon.- APROVAR el Plec de prescripcions tecniques particulars i el Plec de
clausules administratives particulars que han de regir aquesta contractació, que
s'adjunten al present acord.
Tercer.- PROCEDIR a la contractació mitjanc;ant tramitació ordinaria, subjecta
a regulació harmonitzada, procediment obert i adjudicació per l'aplicació de més
d'un criteri de valoració, en virtut d'alló que estableixen els articles 145, 146,
156 a 158 i concordants de la LCSP.
Quart.- PUBLICAR el corresponent anunci de convocatoria de la licitació al Perfil
del contractant, Butlletí Oficial de la Província , al Butlletí Oficial de I'Estat i en el
Diari Oficial de la Unió Europea.
Cinque.- AUTORITZAR la despesa plurianual de tres-cents vuitanta-vuit mil
vuit-cents trenta-nou euros amb dos centims (388.839,02 €), 21% d'IVA inclós,
derivada d'aquesta contractació, amb carrec a les aplicacions pressupostaries
següents:
Exercici

Programa

Economic

9.297,15 (

333

22701

118,14 (

333

22701

192.181,01 (

333

22701

2.238,50 (

333

22701

182.883,86 (

333

22701

2.120,36 (

333

22701

lmport

2018
Part Fixa
Part Variable

2019
Part Fixa
Part Variable

2020
Part Fixa
Part Variable
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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 man;, i
que resta supeditada a la condició suspensiva d'existEmcia de credit adequat i
suficient peral financ;ament de les obligacions derivades del contracte.
Sise. FACULTAR a la Direcció-gerencia del CPS en virtut de l'article 9 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de regim jurídic del sector públic i en relació a l'article
18 deis Estatuts del CPS, per aprovar i efectuar tots els tramits necessaris fins a
l'adjudicació de la present licitació, així com pera la subscripció del corresponent
contracte i la seva execució incloses les possibles modificacions, interpretacions,
resolució i prorroga, i qualsevol altre que es pugui derivar en el si d'aquesta
contractació. Publicar aquesta delegació al Butlletí Oficial de la Província per al
seu coneixement.

Sitges, 18 de juliol de 2018

La Directora-gerent

La Interventora-delegada

Vinyet Panyella i Balcells

Ma. Carme Gargallo Martí

DILIGENCIA per fer constar que el Consell General del Consorci del Patrimoni de
Sitges, en sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2018, ha aprovat, entre d'altres,
els acords precedents.
Barcelona, 23 de juliol de 2018

La Secretaria delegada

y

-

Denia Lázaro Ardila
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