Òrgan: Junta De Govern
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 16 de juny de 2021
Expedient núm. X2019001862 - 1403-000057-2019
Per Unanimitat
Aprovat Per 4 Vots A Favor (Cristina Mundet Benito, Joaquim Vivas Vidal, Laura
Rosales Perez, Salvador Riumallo Sureda)
ACORD
Títol:
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA GESPA NATURAL DELS CAMPS DE
FUTBOL
Text:
Considerant que, a l’efecte previst a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, aquest òrgan entén necessari que es
tramiti un contracte administratiu de serveis per la conservació i el manteniment dels
camps de futbol de gespa natural de Vilobí d’Onyar.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics municipals, en el qual es detallen els aspectes
tècnics del mateix, així com la viabilitat de l’actuació esmentada, elaborant-se els Plecs
de Prescripcions Tècniques pels quals es regirà la licitació.
Considerant allò previst als articles 308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP 2017-.
Vista la retenció de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3.342.21211, per un
import total de 114.573,98€ (IVA inclòs) corresponent al Valor estimat del contracte,
essent el preu previst pel 2021 de 19.095,66€ i vistes les despeses plurianuals
següents:
- 2022: 57.286,66€
- 2023: 38.191,33€
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria d’aquest Ajuntament.
Vista la fiscalització emesa per la Intervenció d’aquest Ajuntament.
Vist els Plec de Clàusules Administratives Particulars pels quals ha de regir-se el
present contracte de serveis.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa d’aquest ajuntament mitjançant
Decret nº 320 de data 8 de juliol de 2019, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regiran la contractació del servei
de conservació i manteniment dels camps de futbol de gespa natural de Vilobí

d’Onyar, mitjançant procediment obert simplificat, amb tramitació ordinària, amb un
valor estimat de contracte, IVA exclòs de 94.689,24€, que inclou l’import del contracte
per un any, l’import de la pròrroga per un any i el 20% de modificacions prevista als
plecs.
SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec al pressupost en vigor i a pressupostos
futurs per import total de 114.573,98€ (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3.342.21211 pels exercicis de 2021 a 2023 d’acord amb la distribució
següent:
Import 2021: 19.095,66€
Import 2022: 57.286,99€
Import 2023: 38.191,33€
TERCER.- Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació del present contracte
per procediment obert simplificat, donant ordre que es procedeixi a la publicació del
pertinent anunci al perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en el termini
de quinze dies naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents en
format electrònic mitjançant la plataforma:
_https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=view
Detail&idCap=3156220&ambit=5&
_
Cristina Mundet i Benito
Alcaldessa

Vilobí d’Onyar, a data de signatura electrònica.

