Alcaldia
Serveis Municipals i Manteniment
c/Sant Jaume 16-26, 5a planta. Despatx 504 Edifici Vila Oberta - 08401 Granollers Tel: 938426670

serveis@granollers.cat

Manuel Monfort Pastor, secretari general de l'Ajuntament de Granollers
CERTIFICO: Que en data 15/01/2021 , l'alcalde, Josep Mayoral i Antigas, ha dictat la
Resolució núm. E-220/2021 següent:
Assumpte: Inici licitació del servei de retirada de plaques de fibrociment del cementiri
municipal i altres serveis de retirada puntual de materials de fibrociment en edificis
municipals de Granollers
Expedient: 2021/002 (2/2021/48)
Fets:
1. Atès l'informe tècnic emès, pel cap del Servei de Serveis Municipals, Logística i Serveis
Funeraris i responsable del contracte, en el que es justifica la necessitat d'iniciar expedient
licitatori del per al servei de retirada de plaques de fibrociment del cementiri municipal i altres
serveis de retirada puntual de materials de fibrociment en edificis municipals de Granollers,
per insuficiència de materials humans i tècnics, tal i com queda acreditat a l’expedient,
mitjançant procediment obert simplificat abreujat (sumari) i tramitació ordinària.
D’acord amb l’article 99.3 LCSP, l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots amb la
motivació que s’ha expressat en l’informe de necessitat que es troba en l’expedient. La
realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte
dificultaria la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic.
El contracte tindrà una durada de 2 anys des de la formalització del contracte, amb
possibilitat de pròrroga per 1 any més.
2. El pressupost base de la licitació és de 23.000,00 € més 4.830,00 € d’IVA (21%), és
adequat al mercat, a càrrec de la partida pressupostària K3323.16410.22799 (Treball
empreses cementiri i serveis funeraris).
2021
2022
Total contracte

1/4
Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:
13522336211037425461 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

11.500,00

13.915,00

11.500,00

13.915,00

23.000,00 27.830,00

El present pressupost de licitació no suposa una obligació de despesa atès que es
determina en funció de les ordres de treball efectivament executades.
Aquestes despeses resten subjectes a l'autorització en el pressupost de cada exercici del
corresponent crèdit adequat i suficient, de conformitat amb l'art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
3. El valor estimat (VE) del contracte és de 34.500 €, 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:
Període executiu
(2 anys)
23.000,00 €
Pròrroga (1 any)
11.500,00 €
Aquest valor no inclou l’IVA però sí que incorpora les quantitats relatives a qualsevol forma
d’opció eventual i les possible primes o pagaments que s’hagi previst abonar als candidats.
4. Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de
contractació adient és el contracte de serveis, procediment obert simplificat abreujat (sumari)
i tramitació ordinària, atesa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
5. S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
particulars corresponents per adjudicar aquesta contractació, mitjançant procediment obert
simplificat abreujat (sumari) i tramitació ordinària, d'acord amb els articles 116 i 156.9 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
6. El responsable del contracte, d'acord amb l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, serà el senyor Lluís Agustí Gallifa, com a responsable del
contracte i cap del Servei de Serveis Municipals, Logística i Serveis Funeraris de
l’Ajuntament de Granollers.
Fonaments de dret
1. L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que fa
a la qualificació dels contractes de serveis.
2. Els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.
3. L'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que fa
a la designació del responsable del contracte.
4. L'article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que
fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.
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5. L’article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel
que fa a la insuficiència de medis propis
6. Els articles 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, pel
que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert simplificat abreujat (sumari)
Per tot l'exposat,
Resolc
Primer.- Aprovar l’inici de l'expedient licitatori del contracte del servei de retirada de plaques
de fibrociment del cementiri municipal i altres serveis de retirada puntual de materials de
fibrociment en edificis municipals de Granollers, per un període de 2 anys des de la
formalització del contracte, amb possibilitat de pròrroga per 1 any més, mitjançant
procediment obert simplificat sumari (abreujat) i tramitació ordinària, d’acord amb els fets i
fonaments de drets invocats.
Segon.- Declarar la plurianualitat de la despesa i autoritzar la despesa de la present
contractació per un import de 23.000,00 € més 4.830,00 € d’IVA (21%), és adequat al
mercat, a càrrec de la partida pressupostària K3323.16410.22799 (Treball empreses
cementiri i serveis funeraris).
2021
11.500,00

13.915,00

2022
11.500,00

13.915,00

Total contracte
23.000,00 27.830,00

El present pressupost de licitació no suposa una obligació de despesa atès que es
determina en funció de les ordres de treball efectivament executades.
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 simplificat sumari (abreujat) i tramitació ordinària.
Quart.- Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al perfil del contractant i al ETauler de l’Ajuntament de Granollers.
Cinquè.- Designar com a responsable del contracte Lluís Agustí Gallifa, com a responsable
del contracte i cap del Servei de Serveis Municipals, Logística i Serveis Funeraris de
l’Ajuntament de Granollers.
Sisè.- Comunicar aquest acord al servei de Comptabilitat de l'Ajuntament, als efectes
oportuns.
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I perquè així consti als efectes oportuns es lliura el present certificat per ordre i amb el
vistiplau del senyor Alcalde, a Granollers el 18/01/2021 .
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