Junta de Govern Local
Seguretat Ciutadana
c/Princesa 55 - 08401 Granollers Tel: 938426692 Fax: 938426678

Acord de Junta de Govern Local aprovat en data 25/06/2019
Contracte de serveis (48)
Assumpte: Iniciar expedient licitatori per a la contractació del servei d’alienació i
desballestament de vehicles abandonats del quals sigui dipositari l’Ajuntament de
Granollers.
Número Expedient: 2019/046 (144/2019/48)
Fets:
1. D’acord amb l’informe tècnic emès per l’inspector de la Policia Local de Granollers, de
data 7 de maig de 2019, en el qual es justifica la necessitat de contractar el servei
d’alienació i desballestament de vehicles al final de la seva vida útil, per a un termini de 24
mesos, amb possibilitat de pròrroga sense que el termini pugui excedir de 48 mesos,
incloses les pròrrogues.
Aquest contracte administratiu especial no genera despeses per a l’Ajuntament de
Granollers, pel que no es fa necessari destinar cap crèdit a atendre les obligacions que
es derivin del compliment del mateix.
La retribució del contractista serà la que l’adjudicatari percebi per la venda de la ferralla i
d’altres materials de reciclatge que, provinents del desballestament dels vehicles, puguin
ser objecte de comerç.
L’Ajuntament percebrà del contractista l’import resultant de multiplicar el nombre de
vehicles retirats pel seu valor unitari d’adjudicació.
El pressupost base de licitació de la contractació, es fixa en la quantitat de 48.400,00 €,
IVA inclòs, amb el desglossament següent:
40.000,00 €, pressupost net
8.400,00 € en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 %
El sistema de determinació del preu del contracte es basa en preus unitaris
components de la prestació

referits

a

Els preus unitaris tipus de licitació que el contractista haurà d’abonar per unitat a retirar,
s’estableix en els imports mínims, millorables a l’alça, que es relacionen a continuació:
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•

Camions (MMA superior a 3500kg)………………….200,00 € ( IVA exclòs)

•

Turismes,tot terrenys, furgons o assimilat: ..............180,00 € (IVA exclòs)

•

Motocicletes i Ciclomotors: ......…………………........ 30,00 € (IVA exclòs)

Els licitadors hauran d’igualar o augmentar en la seva oferta l’esmentada quantitat. No
s’admetran les ofertes inferiors als preus unitaris base de licitació d'acord amb
l'article
84
del RGLC.
2. El valor estimat (VE) del contracte és de 96.000,00 €, sense incloure l'IVA. Aquesta xifra
inclou l’import total, incloent possibles pròrrogues i modificats, entre d’altres conceptes, tot
d’acord la previsió de l’article 101 LCSP.
Període executiu (2 anys)
Període pròrroga (2 anys)
Modificació període executiu (20%)
Modificació període pròrroga (20%)

40.000,00 €
40.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €

3. L'ingrés derivat d’aquesta contractació es farà efectiva amb aplicació al codi pressupostari
J-5222.55008 del vigent pressupost de la Corporació, segons desglòs:

Any

Import

IVA 21%

Total

2019

6.666,66 €

1.400,00 €

8.066,66 €

2020

20.000,00 €

4.200,00 €

24.200,00 €

2021

13.333,34 €

2.800,00 €

16.133,34 €

TOTAL

40.000,00 €

8.400,00 €

48.400,00 €

4. El responsable del contracte serà, d'acord amb l'article 62 de la Llei de contractes del
sector públic, el senyor Lluís Colomer Carbonell, inspector de la Policia Local de
Granollers.
5. 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 :
2/3
Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:
12433311142005750160 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

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 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 , 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 , pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació mitjançant
procediment obert.
Es proposa a la Junta de Govern Local
Primer.
Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del servei d’alienació i
desballestament de vehicles abandonats del quals sigui dipositari l’Ajuntament de Granollers,
per a un termini de 24 mesos, amb possibilitat de pròrroga, sense que el termini màxim del
contracte pugui excedir de 48 mesos, amb preus unitaris i pressupost màxim de licitació de
la contractació de 40.000,00 €, més 8.400,00 € d’IVA (21%) que fa un total de 48.400,00 €,
d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.
Segon. 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.
Tercer. Designar com a responsable del contracte el senyor Lluís Colomer Carbonell,
inspector de la Policia Local de Granollers.
Quart. Publicar l’anunci licitatori de la present contractació al perfil del contractant de la
web municipal.
Cinquè. Comunicar a l'Àrea de Govern i Economia, departament de comptabilitat, el
present acord.

La Secretària General

Signat digitalment per TCAT P CATALINA
DOLORES VICTORY MOLNE - DNI 42943310X
Data: 26/06/2019 13:42:19
Granollers, 26/06/2019
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