Junta de Govern Local
Comunicació i Imatge
pl.Porxada 6, plta.baixa - 08401 Granollers Tel: 938426617 Fax: 938795696

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
2 de juliol de 2019 , fou pres, entre altres, l'acord següent:
Contracte de serveis (48)
Assumpte: Iniciar expedient licitatori del contracte del servei de manteniment i neteja de la
impressora Xerox Color 550 de la impremta de l’Ajuntament de Granollers.
Número Expedient: 2019/059 (155/2019/48)
Fets:
1. D’acord amb l’informe tècnic emès, pel tècnic de la impremta Municipal, de data 26 de
juny de 2019, es justifica la necessitat de contractar la prestació del servei de impressió de
documents que dona a la resta d’Àrees de l’Ajuntament la impressora XEROX 550, amb un
termini d’execució des de l'1 de setembre del 2019 i fins el 31 de d’agost de 2021, amb
possibilitat de pròrroga per un període de 24 mesos més.
2. El pressupost màxim de la licitació és de 22.476,96 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 18.576,00 € pressupost net i 3.900,96 € en concepte d'IVA (21%), segons desglòs
per anualitat:

3. El valor estimat del contracte és de 44.582,40 €, 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:

•

Import contracte (2 anys)

18.576,00 €
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•

Import pròrrogues (2 anys)

18.576,00 €

•

Import modificació contracte (20%)

3.715,20 €

•

Import modificació pròrroga (20%)

3.715,20 €

4. La despesa es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària J1130/49140/22199
del vigent pressupost de la Corporació.
Existeix consignació pressupostària a la partida indicada 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. El responsable del contracte serà el senyor Jordi Carrasco, tècnic de la imprempta de
l’Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 62 de la Llei de contractes del sector públic.
6. S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
particulars corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert i
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 :
1. Article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que la Llei de contractes del sector
públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de serveis.
2. Articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que la Llei de contractes del
sector públic, pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.
3. Article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que la Llei de contractes del sector
públic, pel que fa a la designació del responsable del contracte.
4. Article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que la Llei de contractes del
sector públic, pel que fa a l’aprovació de l’expedient de contractació mitjançant obert.

Es proposa a la Junta de Govern Local
Primer. Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del servei de manteniment i neteja
de la impressora Xerox Color 550 de la impremta de l’Ajuntament de Granollers, per a un
termini de 24 mesos des de la formalització del contracte, amb possibilitat de pròrroga per un
període de 24 mesos més, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, d'acord amb
els fets i fonaments de dret invocats.
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Segon.- Declarar la plurianualitat i autoritzar la despesa del contracte del servei de
manteniment i neteja de la impressora Xerox Color 550 de la impremta de l’Ajuntament de
Granollers amb un pressupost màxim de 18.576,00 € pressupost net i 3.900,96 € en
concepte d'IVA (21%) que fa un total de 22.476,96 € amb càrrec a la partida pressupostària
J1130/49140/22199 del vigent pressupost de la Corporació.
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 Jordi Carrasco Morilla, tècnic de la
Impremta Municipal.
Cinquè. Publicar l’anunci licitatori de la present contractació al Perfil del contractant i a l’ ETauler de la web municipal.
Sisè. 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 08/07/2019.

Signat digitalment per Segell Òrgan
Ajuntament de Granollers
08/07/2019
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