Àmbit Serveis Generals
Gestió Cadastral
INFORME: APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU
DE SERVEIS DE SUPORT DE GESTIÓ CADASTRAL A FAVOR DE L’EMPRESA
KALERAM CONTROL, S.L.
1. Atès que per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, adoptat en
data 29 de maig de 2017, es va aprovar l’adjudicació, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al plec
de prescripcions tècniques i a l’oferta presentada, en tot el que millori els esmentats plecs,
del contracte administratiu de serveis de gestió cadastral de l’Ajuntament de
Viladecans, pel període comprès des de l’1 de juliol de 2017 al 30 de juny de 2019, a favor
de l’empresa KALERAM CONTROL, SL per un import total màxim pels dos anys
d’execució del contracte de 60.500,00 € (inclòs l’IVA, despeses generals i benefici
industrial) que l’Ajuntament de Viladecans no s’obliga a exhaurir en la seva totalitat,
d’acord amb el següent detall i preus unitaris màxims:
Import sense IVA
50.000,00 €

IVA (21 %)
10.500,00 €

Total (IVA inclòs)
60.500,00 €

PREUS UNITARIS MÀXIMS PER CADA FEINA OBJECTE DEL CONTRACTE:

1. Finques d’una sola unitat urbana,
incloent FXCC georreferenciat per
planta
A. Finques d’us residencial:
 Preu per finca
 Preu per Unitats Urbanes
B. Finques d’ús no residencial
 Preu per finca
 Preu per Unitats Urbanes
C. Finques d’ajust, independentment del
seu ús.
2. Finques d’una sola unitat urbana,
incloent FXCC georreferenciat per
planta
A. Finques, independentment de l’ús:
 Preu per finca
 Unitats Urbanes per trams
b.1. Tram de 1 a 15 unitat urbanes
b.2. Tram de 16 a 30 unitats urbanes
b.3. Tram de 31 a 50 unitats urbanes
b.4. Tram de més de 50 unitats
urbanes
B. Finques d’ajust, independentment del
seu ús.

Preu unitari
(IVA exclòs)

IVA (21%)

Preu unitari
(IVA inclòs)

25,08
17,00

5,27
3,57

30,35
20,57

29,33
17,85

6,16
3,75

35,49
21,60

20,40

4,28

24,68

25,08

5,27

30,35

15,30
14,03
12,33

3,21
2,95
2,59

18,51
16,98
14,92

11,05

2,32

13,37

20,40

4,28

24,68

2. Atès que l’esmentat contracte finalitza la seva vigència el 30 de juny de 2019, el qual és
prorrogable per períodes anuals, sense que la vigència total del contracte, incloses les
pròrrogues pugui excedir de quatre anys, de conformitat amb l’establert a la clàusula 1.7.
de la part específica del plec de clàusules administratives particulars.
3. Atès que, en data 18 de març de 2019, l’empresa Kaleram Control S.L., va presentar escrit
en aquest Ajuntament (registre d’entrada núm. 2019008614), en el qual manifesta la seva
voluntat de procedir a la pròrroga del contracte.
4. Atesa la necessitat de continuar rebent la prestació del servei de gestió cadastral de
l’Ajuntament de Viladecans, per un període d’un any més.
5. Atesa la insuficiència dels mitjans personals i materials amb que compta l’Ajuntament de
Viladecans per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer amb el contracte, com a
conseqüència de la impossibilitat de destinar total o parcialment el personal que actualment
presta serveis a la corporació, així com la impossibilitat de contractar nou personal a la
plantilla per limitacions pressupostàries.
6. Atès que l’empresa Kaleram Control, S.L està portant a terme el servei objecte d’aquest
contracte complint les especificacions i obligacions establertes en el Plec de clàusules
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques i a satisfacció del servei
tècnic responsable de l’execució del contracte.
7. Atès que la despesa d’aquest contracte anirà a càrrec de la partida pressupostària
15081/93200/22706 (Serveis Gestió Tributària) dels pressupostos generals dels exercicis
de 2019 i 2020, d’acord al següent detall:

DESCRIPCIÓ SERVEI

AD

Total 2019
(IVA inclòs)

Servei suport manteniment
Gestió Cadastral
(juliol – desembre 2019)

AD 12019000022664

15.125,00 €

TOTAL (ANY 2019):

15.125,00 €

DESCRIPCIÓ SERVEI

AD

Total 2020
(IVA inclòs)

Servei suport manteniment
Gestió Cadastral
(gener – juny 2020)

AD-FUT 12019000022706

15.125,00 €

TOTAL (ANY 2020):

15.125,00 €

En base a tot l’anterior, ES PROPOSA:
PRIMER.- APROVAR la pròrroga del contracte administratiu dels Serveis de suport en la
Gestió Cadastral de l’Ajuntament de Viladecans, pel període comprès entre el 1 de juliol de
2019 fins al 30 de juny de 2020, de conformitat amb l’establert al Plec de clàusules
administratives particulars, al Plec de prescripcions tècniques i a l’oferta presentada, a favor de

l’empresa KALERAM CONTROL, SL, per un import total de 30.250,00 € (IVA i resta d’impostos
inclosos), d’acord amb el següent detall:
-

Import (Sense IVA):
IVA (21%):

25.000,00 €
5.250,00 €

SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import total de 30.250,00 € (IVA i
resta d’impostos inclosos), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 15081 93200 22706 (Serveis
de Gestió Tributària) dels pressupostos generals dels exercicis de 2019 i 2020, d’acord amb el
següent detall:

DESCRIPCIÓ SERVEI

AD

Total 2019
(IVA inclòs)

Servei suport manteniment
Gestió Cadastral
(juliol – desembre 2019)

AD 12019000022664

15.125,00 €

DESCRIPCIÓ SERVEI

AD

Total 2020
(IVA inclòs)

Servei suport manteniment
Gestió Cadastral
(gener – juny 2020)

AD-FUT 12019000022706

15.125,00 €
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