ACORD D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
GASOIL PER A LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I DEL CENTRE DE
DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS DEL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA,
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2022
Antecedents
El Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar, en la seva sessió de 22
de gener de 2020, va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat, juntament amb els plecs de clàusules econòmico-administratives i tècniques particulars
que han de regir la contractació administrativa del subministrament de gasoil per a la seu del
Consell Comarcal de la Garrotxa i del Centre de distribució d’aliments del Consorci d’Acció Social
de la Garrotxa.
En la sessió del 4 de març de 2020, el Consell de Presidència va adjudicar a l’empresa PETROLIS
DE BARCELONA, SA, el contracte de subministrament esmentat per un import de 31.680,01 IVA
inclòs, que es desglossen en 26.181,83 € de base imposable i 5.498,18 € d’IVA calculat al 21%.
La durada del contracte es va establir en 2 anys, amb possibilitat d'una pròrroga d’un any de
durada, sempre que les característiques del servei romanguin inalterables durant el període de
duració d’aquesta.
Atès que l’informe que consta a l’expedient emès pel responsable del contracte valora
favorablement la prestació objecte d’aquest, es proposa executar la pròrroga d’un any prevista en
els plecs i en el contracte formalitzat.
Fonaments de dret
Article 29 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Clàusula novena dels Plecs de clàusules econòmico-administratives que regeixen el contracte
administratiu.
Acord de delegació de determinades competències del Ple al Consell de Presidència, a la
Presidència i al Gerent de 17 de juliol de 2019.
Per tot l’anterior, el Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa de data 2 de març
de 2022, ha aprovat per unanimitat dels assistents, els següents
Acords
1. Executar el dret de pròrroga, per a l’exercici 2022, pel contracte de subministrament de gasoil
per a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa i del Centre de distribució d’aliments del
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, pels imports que es detallen:
D’acord amb les dades de consums anuals i amb l’actual preu del gasoil, la previsió de
consums i despeses serà:
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Ens

Consell Comarcal de la Garrotxa
Consorci Acció Social de la Garrotxa

Previsió
consum
anual litres

Cost actual
€/l amb IVA
inclòs

Previsió
import €

7.000
2.200

1€/l
1€/l

7.000 €
2.000€

Partida
pressupostària

2022.20.920.22103
2022.02.231.21901

Aquest imports poden variar degut a la gran variabilitat del cost de l’energia en aquests moment.
Publicitat
1. Publicar aquest acords al perfil del contractant.
Comunicació
1. Notificar aquests acords a PETROLIS DE BARCELONA, SA.

Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica.
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