INFORME
RELATIU
A
INICIAR
L’EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT DEL FONS DOCUMENTAL PER A LA XARXA URBANA DE
BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS
Fets:
L’Ajuntament de Granollers d'acord amb l'art. 25 2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, té competències en la promoció de la cultura i equipaments culturals.
La xarxa urbana de Biblioteques de Granollers (BdG) és un servei de titularitat municipal que es gestiona
en conveni amb la Diputació de Barcelona.
El conveni signat entre Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Granollers per a la gestió de la xarxa
local de biblioteques recomana que l’Ajuntament de Granollers aporti el 50% de la totalitat del fons
documental.
El subministrament de fons documental permet a les biblioteques de Granollers mantenir una col·lecció
actualitzada que dona resposta a les necessitats de la ciutadania.
El preu màxim de contractació en període executiu és de 77.884,61 € més 3.115,39 € en concepte del
4% d'IVA, que fa un total de 81.000 €, des de la formalització del contracte i fins al 31 de desembre de
2023. La licitació s'aprova per import màxim anual de 20.000 € IVA inclòs per la 2021 i de 30.500,00 €
IVA inclòs per al 2022 i 2023, prorrogable un any.
L’import màxim anual queda subjecte a l’atorgament de l’ajut de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
(OSIC) de la Generalitat de Catalunya, per l’adquisició de llibres i diaris. L’import atorgat a Biblioteques
de Granollers l’exercici 2020 va ser de 10.500 € IVA inclòs.
Per l’objecte del contracte, que no contempla prestacions suficientment diferenciades, i per garantir una
execució uniforme a les dues biblioteques, respectant el principi d’una única col·lecció amb dos punts
d’accés, no es considera la divisió en lots del present contracte.
El percentatge de modificació del contracte s’estableix en un 20%, amb l’objecte d’atendre modificacions
en els imports anuals assignats en la partida K5112/33212/62712 Adquisició de fons bibliotecari i/o en
l’assignació d’ajuts procedents de l’administració pública.
Atès l’existència de crèdit a la partida K5112/33212/62712 Adquisició de fons bibliotecari.
Amb la finalitat d’atendre el requeriment, a l’empresa adjudicatària, de disposar de llibreria o punt de
distribució i consulta a la demarcació de Barcelona, amb un horari mínim de 25 hores setmanals que
permeti al personal tècnic realitzar la selecció dels fons documental in situ, es permetrà subcontractar o
presentar compromís viable de lloguer.
L’únic criteri d’adjudicació serà l’oferta econòmica, s’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta econòmica
més baixa, que no s’hagi declarat com a desproporcionada o anormal.
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Els licitadors poden oferir un percentatge de descompte sobre el preu fix del llibre. Aquest descompte no
podrà ser mai un percentatge superior als límits que imposa l’article 11 de la Llei 10/2007, de 22 de juny,
de la lectura, del llibre i de les biblioteques.
La resta d’ofertes que no s’hagin declarat com a desproporcionades o anormals, rebran una puntuació
inversament proporcional a l’oferta més econòmica, d’acord a una regla de tres simple.
L’estructura de costos és la següent:

Fonaments de dret:
Art. 25.2. l i m) de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim local, quan a la
competència municipal.
Article 16 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la
qualificació dels contractes de subministrament.
Articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic , pel que fa a la
necessitat i justificació de la contractació a realitzar.
Article 62 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la
designació del responsable del contracte.
Article 99.3 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic pel que fa a l’objecte
del contracte, on es consideren els motius vàlids a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de l’objecte
del contracte.
Article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la
justificació de la insuficiència de mitjans.
Article 156 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa al
procediment obert.
Per tot allò exposat, es proposa:
Primer.- Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del subministrament de fons documental per a la
xarxa urbana de biblioteques de Granollers pel període des de la formalització del contracte fins al 31 de
desembre de 2023, prorrogable un any.
Aquest contracte suma un total de 81.000 € IVA inclòs, pel període des de la formalització del contracte
fins al 31 de desembre de 2023, desglossat d'acord amb la taula següent, a adjudicar per procediment
obert, de conformitat amb els fonaments invocats.
El crèdit anual disponible a la partida K5112/33212/62712 «Adquisició de fons bibliotecari» és de 20.000
€. Tanmateix es preveu l’atorgament d’una subvenció de la Generalitat per import de 10.500 €, per la
qual cosa en el moment de l’acceptació de la mateixa s’augmentarà el crèdit disponible de l’esmentada
partida fins al total previst per a aquesta contractació, la qual és de 30.500 € anuals.
És per això que l’import a imputar a l’esmentada partida anualment és de 20.000 € i l’import que queda
condicionat anualment a l’acceptació de la subvenció esmentada és de 10.500 €.

Biblioteca Can Pedrals. Espí i Grau, 2 08401 Granollers Tel. 93 879 30 91 bcp@ajuntament.granollers.cat

Segon.- Establir una modificació del contracte del 20%.
Tercer.- Que es redactin els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació.
Quart.- Ateses les circumstàncies concurrents del contracte i de conformitat amb la previsió de l’article
107 de la LCSP, es proposa que s’eximeixi a l’adjudicatari de l’obligació de constituir garantia definitiva
perquè es tracta del subministrament de bens, el lliurament i rebuda dels quals ha de fer-se abans del
pagament del preu.
Cinquè- Proposar com a responsables del contracte a Juan Manuel Moreno Diaz, sotsdirector de la
Biblioteca Can Pedrals i a Marc de Blas Lorenzo, director de la Biblioteca Roca Umbert.
A Granollers,
El sotsdirector de la Biblioteca Can Pedrals
Signat digitalment per
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