ACORD D’APROVACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE RENOVACIÓ I REPINTAT DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA
HORITZONTAL EN DIVERSOS PUNTS DE LA VILA DE ROSES.

Identificació de l'expedient
Contractació del "servei de renovació i repintat de senyalització viària horitzontal en
diversos punts de la vila de Roses".
Antecedents
El contracte té un pressupost base de licitació de 40.000,00 €, que més 16.800,00 € en
concepte de 21 % d’IVA, fan un total de 48.400,00 €, per a la totalitat dels dos anys de
contracte.
El preu del contracte té la consideració de sostre màxim de despesa.
El termini d'execució és de 2 anys, amb possibles pròrrogues per dos anys més.
El valor estimat de contracte és de 80.000,00 €.
A l'expedient consta entre altres documents, juntament amb els plecs de clàusules
administratives i el de de prescripcions tècniques, la memòria justificativa del contracte
per ser aprovada per l'òrgan de contractació.
Consta l'informe favorable de la direcció de l'empresa.
Fonaments de dret
Primer.- El contracte es regirà per la normativa següent:
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.
Reglament d'Execució (UE) 2016/07 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual
s'estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (d'ara endavant LCSP).
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (d'ara
endavant RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/01, de 12 d'octubre, en tot allò que no
s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
El present plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques. Ambdós tindran caràcter contractual.
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de
riscos laborals.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter
personal.
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Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.
La resta de normes de dret administratiu i, en defecte d'aquestes, la normativa de dret
privat.
Tindran caràcter contractual els següents documents:
-

El Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) amb el quadre de
característiques.

-

El Plec de prescripcions tècniques particulars (PPT).

-

El contingut de l'oferta subscrita pel licitador que resulti adjudicatari del
procediment, així com, si escau, els aclariments realitzats pel mateix a sol·licitud
de la Mesa de Contractació, i que es recullen en les actes que a aquest efecte
s'aixequin. L'acord d'adjudicació del contracte adoptat per l'òrgan de contractació

Segon.- El contracte té caràcter privat i la qualificació de contracte de serveis.
Tercer.- El contingut del plec de clàusules administratives particulars redactat per a la
contractació del servei s'ajusta al requeriment de l'article 122 de la LCSP, i per tant el
seu clausulat formarà part integrant del contracte que en el seu dia es formalitzi.
Quart.- L'anunci de licitació del contracte es publicarà en el Perfil del contractant de la
Societat, juntament amb els plecs, la memòria justificativa del contracte i l'acord de
l'òrgan de contractació d'aprovació de l'expedient de contractació.
En la fase de selecció del contractista es publicarà en el perfil el número i identitat dels
licitadors, totes les actes de la Mesa de contractació relatives al procediment
d'adjudicació, en el seu cas, el informes sobre les ofertes incurses en presumpció
d'anormalitat i l'acord d'adjudicació del contracte o de desistiment del procediment, de
declaració de desert, així com la interposició de recursos i la eventual suspensió del
contracte com a conseqüència del recurs.
Cinquè.- L'òrgan de contractació és la presidència i la gerència, mancomunadament.
ACORDS
1. Aprovar la justificació de la contractació en els termes establerts a la Memòria
Justificativa del contracte que consta a l'expedient.
2. Declarar la tramitació, mitjançant procediment obert per a la contractació del " servei
de renovació i repintat de senyalització viària horitzontal en diversos punts de la vila
de Roses ", amb un pressupost base de licitació de 40.000,00 €, que més 8.400,00 €
en concepte de 21 % d’IVA, fan un total de 48.400,00 €, per a la totalitat dels dos
anys de contracte. Es preveu la possibilitat de pròrroga fins a 2 anys addicionals.
3. Aprovar el caràcter plurianual d'aquesta contractació amb un finançament aplicat als
exercicis pressupostaris que a continuació es relacionen del pressupost de la Societat.
L'aplicació pressupostària en la qual s'imputarà la despesa corresponent és "treballs i
serveis exteriors". Pel que fa a les anualitats 2023, quedarà condicionada
suspensivament a l'existència de crèdit adequat i suficient
en
el pressupost
corresponent:
2022: ........... 5.000,00 € + IVA
2023: ........... 20.000,00 € + IVA
2024: ........... 15.000,00 €+ IVA
4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que inclou el quadre de
característiques, i el Plec de prescripcions tècniques que consten a l'expedient pels
quals es regirà el contracte.
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5. Publicar l'anunci de licitació en el Perfil del contractant per tal que, en el termini de 15
dies naturals a comptar des del dia següent a la data de la seva publicació, les
empreses interessades puguin presentar les seves propostes.
Es donarà publicitat de l’adjudicació i de la formalització del contracte en el Perfil del
contractant.

El president

El gerent
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