Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat
Serveis Municipals
c/Sant Jaume 16-26, 5a planta. Despatx 504 Edifici Vila Oberta - 08401 Granollers Tel: 938426670

serveis@ajuntament.granollers.cat

Catalina Victory i Molné, secretària general de l'Ajuntament de Granollers,
CERTIFICO: Que en la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia
30 de juliol de 2019 , fou pres, entre altres, l'acord següent:
Contracte de serveis (48)
Assumpte: Procediment obert licitació servei de manteniment de les instal·lacions de
protecció contra incendis ubicats en els edificis municipals.
Número Expedient: 176/2019/48
Fets:
1. D’acord amb l’informe tècnic emès, per l´arquitecte tècnic de Serveis de l’Ajuntament, de
data 17 de juliol de 2019, es justifica la necessitat de contractar el servei de manteniment de
les instal·lacions de protecció contra incendis ubicats en els edificis municipals de
Granollers, per un termini d’execució de 24 mesos, amb possibilitat de pròrroga, sense que
el termini màxim pugui excedir dels 48 mesos.
2. El pressupost màxim de la licitació és de 69.042,60 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 57.060,00 € pressupost net i 11.982,60 € en concepte d'IVA (21%), segons desglòs
per anualitat:
TOTAL CONTRACTE
01/10/19 – 31/12/19
Sense IVA Amb IVA

01/01/20 – 31/12/20
Sense IVA Amb IVA

01/01/21 – 30/09/21
Sense IVA Amb IVA

Sense IVA

Amb IVA

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

13.200,00 € 15.972,00 € 13.200,00 € 15.972,00 € 13.200,00 € 15.972,00 €

39.600,00 € 47.916,00 €

ROCA UMBERT, FABRICA DE LES ARTS SL

2.100,00 € 2.541,00 € 2.100,00 € 2.541,00 € 2.100,00 € 2.541,00 €

6.300,00 € 7.623,00 €

GRANOLLERS MERCAT

450,00 €

544,50 €

PATRONAT MPAL. MUSEU

910,00 € 1.101,10 €

CONS. ADM. MONTSERRAT MONTERO

460,00 €

556,60 €

GRANOLLERS PROMOCIONS

700,00 €

450,00 €

544,50 €

544,50 €

1.350,00 € 1.633,50 €

910,00 € 1.101,10 €

910,00 € 1.101,10 €

2.730,00 € 3.303,30 €

460,00 €

460,00 €

556,60 €

1.380,00 € 1.669,80 €

847,00 € 2.500,00 € 3.025,00 € 2.500,00 € 3.025,00 €

5.700,00 € 6.897,00 €

17.820,00 € 21.562,20 € 19.620,00 € 23.740,20 € 19.620,00 € 23.740,20 €

57.060,00 € 69.042,60 €

556,60 €

450,00 €

3. El valor estimat del contracte és de 136.944,00€, sense incloure l'Impost sobre el Valor
Afegit (IVA). Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista, tot
d’acord la previsió de l’article 101 LCSP, segons detall:
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Import contracte (2 anys)

57.060,00 €



Import pròrrogues (2 anys)

57.060,00 €



Import modificació contracte (20%)

11.412,00 €



Import modificació pròrroga (20%)

11.412,00 €

4. La despesa es farà efectiva amb càrrec a les partides pressupostàries següents
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
J3112
92041
21300 Mant. Correctiu
Instal. Equipaments
Mpals
PATRONAT DEL MUSEU
J4314
33320
21200 Manteniment
Museu
J4313
33320
21200 Manteniment
correctiu
CONSORCI ADM. MONTTSERRAT MONTERO
G649
32340
21200 Manten. Edificis i
construcció

2019

2020

2021

15.972,00

15.972,00

15.972,00

1.101,10

----

----

----

1.101,10

1.101,10

556,60

556,60

556,60

Existeix consignació pressupostària a les partides indicades per 2019 i caldrà dotar de la
suficient consignació pressupostària als codis indicats per fer front a la despesa de caràcter
plurianual derivada d'aquesta contractació per als exercicis 2020 i 2021, de conformitat amb
l'article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
5. Els responsables del contracte d'acord amb l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, seran:



Per part de l’Ajuntament de Granollers: Lluís Agustí Gallifa, Arquitecte Tècnic de
Serveis de l’Ajuntament.



Per part de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts SL: Daniel Guixé Font, tècnic auxiliar
de manteniment.






Per part de Granollers Mecat EPE: Jordi Tàboas i Suárez, director
Per part del Patronat Municipal del Museu: Antoni Arrizabalaga i Blanch, coordinador.
Per part de Granollers Promocions SA: Sandra Murillo Perianes
Per part del Consorci Montserrat Montero: Carme Gràcia i Minguell, administradora.

6. S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
particulars corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert i
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tramitació ordinària, d'acord amb l'article 116 i 156 i següents de la Llei 9/2017, 08 de
novembre que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Fonaments de dret:


Article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel
que fa a la qualificació dels contractes de serveis.



Articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector
públic, pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.



Article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel
que fa a la designació del responsable del contracte.



Article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector públic,
pel que fa a la insuficiència de medis propis.



Article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel
que fa a l’aprovació de l’expedient de contractació mitjançant procediment obert.

Resolc:
Primer. Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del servei de manteniment de les
instal·lacions de protecció contra incendis ubicats en els edificis municipals de Granollers,
per un termini d’execució de 24 mesos, amb possibilitat de pròrroga, sense que el termini de
vigència pugui excedir de 48 mesos , mitjançant procediment obert i tramitació ordinària,
d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.
Segon.- Declarar la plurianualitat i autoritzar la despesa del contracte del servei de
manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis ubicats en els edificis
municipals de Granollers amb un pressupost màxim de 57.060,00 € pressupost net i
11.982,60 € en concepte d'IVA (21%) que fa un total de 69.042,60 € amb càrrec a les
partides pressupostàries:
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
J3112 92041
21300 Mant. Correctiu Instal.
Equipaments Mpals
PATRONAT DEL MUSEU
J4314
33320
21200 Manteniment Museu
J4313
33320
21200 Manteniment correctiu
CONSORCI ADM. MONTTSERRAT MONTERO
G649
32340
21200 Manten. Edificis i
construcció

2019

2020

2021

15.972,00

15.972,00

15.972,00

1.101,10
----

---1.101,10

---1.101,10

556,60

556,60

556,60
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La resta d’entitats adscrites a aquest contracte dotaran els seus centres de cost per a
l’execució del contracte.
Tercer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
Quart. Designar com a responsables del contracte a les següents persones:



Per part de l’Ajuntament de Granollers: Lluís Agustí Gallifa, Arquitecte Tècnic de
Serveis de l’Ajuntament.



Per part de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts SL: Daniel Guixé Font, tècnic auxiliar
de manteniment.




Per part de Granollers Mecat EPE: Jordi Tàboas i Suárez, director




Per part de Granollers Promocions SA: Sandra Murillo Perianes .

Per part del Patronat Municipal del Museu: Museu la Tela, Antoni Arrizabalaga i
Blanch, coordinador i Museu Central, Gloria Fusté Pérez, coordinadora .
Per part del Consorci Montserrat Montero: Carme Gràcia i Minguell, administradora.

Cinquè. Facultar a la regidora delegada de Serveis Municipals a reajustar la distribució
pressupostària del contracte entre les diferents anualitats i aplicacions quan les exigències
de l’execució pressupostària ho aconsellin.
Sisè. Publicar l’anunci licitatori de la present contractació al Perfil del contractant i a l’ ETauler de la web municipal.
Setè. Comunicar a l'Àrea de Govern i Economia, departament de comptabilitat, el present
acord.

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura el present certificat per ordre i amb el
vistiplau del senyor Alcalde, a Granollers el 06/08/2019.

Signat digitalment per Segell Òrgan
Ajuntament de Granollers
06/08/2019
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