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DECRET DE GERÈNCIA
[decret]
Núm. de Decret i Data:
2021GER001864 22/12/2021

RELACIÓ DE FETS
1. El Consell Comarcal té establert el Servei comarcal d’oficina tècnica (SCOT),
la missió del qual és optimitzar la xarxa comarcal de prestació de serveis
especialitzats i de qualitat en l’àmbit de medi ambient i territori amb criteris
d’eficiència i eficàcia. Aquest Servei s’empara en la competència del Consell
Comarcal per assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència
tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret
legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de l'organització comarcal de Catalunya. L’SCOT està assignat a l’Àrea de
Medi Ambient i Territori del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Per al desenvolupament del Servei comarcal d’oficina tècnica, el Consell
Comarcal disposa actualment de tres llicències del mòdul de Pressupostos del
programa TCQ per a l’assistència en l’elaboració de projectes de construcció,
una llicència del mòdul d’Estudis de Seguretat i Salut, una llicència del mòdul
de Gestió del control de qualitat, una llicència del mòdul de Certificació i
seguiment econòmic i una llicència del mòdul de Planificació. Tanmateix,
també disposa d’accés a la base de dades de preus actualitzats de la
construcció BEDEC per a l’any 2021.
Aquest programari, amb el seus serveis associats, és l’estàndard que fan
servir les administracions públiques per a la creació de pressupostos,
certificacions, seguiment econòmic i estudis d’obres públiques. Tanmateix, el
propi Consell Comarcal parteix de la base de dades de preus actualitzats de la
construcció BEDEC per analitzar i validar els pressupostos de tasques de
manteniment eventual o correctiu del contracte de manteniment integral de la
seva seu, al carrer Miquel Ricomà, 46, de Granollers (expedient de
contractació X2019007355), d’acord amb el seu plec de prescripcions
tècniques. Aquest contracte està assignat a l’Àrea de Medi Ambient i Territori i
és vigent fins l’11 de març de 2022.
Així doncs, per tal de poder seguir desenvolupant adequadament el Servei
comarcal d’oficina tècnica i per poder seguir supervisant el contracte de
manteniment de l’edifici del Consell Comarcal, es fa necessari contractar el
manteniment de les esmentades llicències per als anys 2022 i 2023 i renovar i
actualitzar el banc de preus BEDEC amb els preus de cada any en curs.
La idoneïtat del contracte rau en el fet que aquest programari constitueix una
eina bàsica de suport per als procediments de control i seguiment del procés
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constructiu, tant a nivell de projecte com d’execució d’obra. L’eina permet
estandarditzar els quadres de preus de referència, obtenir plecs de condicions
de projecte o criteris de control de qualitat de les obres. Així mateix, garanteix
una actualització i manteniment per adequar-lo a normatives, innovacions
tecnològiques o simplement per actualitzar-lo a preus de mercat.
Totes aquestes funcions son necessàries per a l’adequada redacció dels
projectes que es porten a terme des del Servei comarcal d’oficina tècnica, així
com en les direccions de les obres que se’n deriven. Així mateix, es fa
necessari disposar d’accés al banc de preus BEDEC durant tota la vigència del
contracte de manteniment integral de la seu del Consell Comarcal (expedient
de contractació X2019007355) per poder assegurar el compliment de les
disposicions del seu Plec de prescripcions tècniques.
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El Consell Comarcal no pot assumir les tasques necessàries per disposar de
tota aquesta informació amb personal propi ja que suposaria una dedicació de
temps difícil d’assumir per cap dels seus serveis. Per tots aquests motius es va
considerar idoni inicialment externalitzar aquest servei mitjançant la
contractació de les llicències de l’esmentat programari el 2018 i ara esdevé
idoni contractar-ne el seu manteniment per als anys 2022 i 2023.
La contractació es considera eficaç ja que el personal del Servei comarcal
d’oficina tècnica i el personal encarregat del contracte de manteniment de
l’edifici del Consell Comarcal ja coneixen l’eina i hi estan familiaritzats, de
manera que no es fa necessari invertir recursos addicionals en l’aprenentatge
d’una nova eina.
L’objecte del contracte i el contingut del mateix per tal de satisfer la naturalesa
i l’extensió queden detallats al Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació.
2. L’objecte d’aquest contracte és el manteniment de les llicències actuals d’un
programa d’assistència a la redacció de projectes per l’Àrea de Medi Ambient i
Territori del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
El servei de manteniment d’aquest programari inclourà:
1. Actualitzacions de les noves versions del programa.
2. Servei d’assistència tècnica telefònica. Resposta immediata.
3. Servei d’assistència online si s’escala la incidència. Resposta immediata.
4. El suport s’aplicarà a tots els mòduls contractats, incloent el banc de preus
BEDEC.
L’abast comprèn les actuals llicències del programa TCQ de l’Institut de
Tecnologia de la Construcció de Catalunya, que son:
o tres llicències del mòdul de Pressupostos
o una llicència del mòdul d’Estudis de Seguretat i Salut
o una llicència del mòdul de Gestió del control de qualitat
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o una llicència del mòdul de Certificació i seguiment econòmic
o una llicència del mòdul de Planificació
o accés a la base de dades de preus de la construcció BEDEC, actualitzat a
l’any en curs
L’accés a les llicències i a la base de dades BEDEC és multiusuari. Hi poden
accedir tots els tècnics de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal que
l’entitat tingui donats d’alta, però l’accés simultani és de tants tècnics com
mòduls hagi contractat per a cada tipus de producte.
3. El valor estimat del contracte, amb l’IVA exclòs, és el que a continuació es
detalla:
CONCEPTES
Pressupost durada inicial del contracte (2 anys)
Modificacions previstes del contracte
Eventual primera pròrroga prevista (1 any)
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Eventual segona pròrroga prevista (1 any)
Import per premis o primes a pagar als
licitadors
Import de les opcions eventuals
Total del valor estimat del contracte

IMPORT
3.120,00
€
624,00 €
1.872,00
€
1.872,00
€
0,00 €
0,00 €
7.488,00
€

4. El pressupost base màxim, millorable a la baixa, del contracte és de TRES MIL
SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS (3.755,20 €), IVA
inclòs. El preu està format per costos directes i indirectes i es desglossa
segons la taula detallada a continuació en els imports següents:
Costos directes
Costos indirectes i estructurals
Benefici industrial
Eventuals despeses calculades per a la
determinació del pressupost base
Pressupost base IVA exclòs
IVA (21%)
Pressupost base IVA inclòs

2.467,30 €
461,14 €
191,57 €
0,00 €
3.120,00 €
655,20 €
3.775,20 €

5. El procediment d’adjudicació del contracte és el negociat sense publicitat pels
motius següents:
L’article 168 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del
sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
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26 de febrer de 2014, determina que els òrgans de contractació podran
adjudicar contractes utilitzant el procediment negociat sense la publicació
prèvia d’un anunci de licitació únicament en els casos que el mateix precepte
preveu.
En concret, l’apartat a) epígraf 2 de l’esmentat precepte preveu que és
possible aplicar el procediment negociat sense publicitat quan les obres, els
subministraments o els serveis només puguin ser encarregats a un empresari
determinat, per alguna de les raons següents: que el contracte tingui per
objecte la creació o adquisició d’una obra d’art o representació artística única
no integrant del Patrimoni Històric Espanyol; que no existeixi competència per
raons tècniques; o que procedeixi la protecció de drets exclusius, inclosos els
drets de propietat intel·lectual i industrial.
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També afegeix aquest epígraf que la no existència de competència per raons
tècniques i la protecció de drets exclusius, inclosos els drets de propietat
intel·lectual i industrial només s’aplicaran quan no existeixi una alternativa o
substitut raonable i quan l’absència de competència no sigui conseqüència
d’una configuració restrictiva dels requisits i criteris per adjudicar el contracte.
El 14 de desembre de 2020 la Gerència del Consell Comarcal va aprovar la
proposta de despesa número X2020010765 amb l’Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya (ITEC) amb CIF G08546665, per mitjà del Decret
2020GER001927, per la contractació del manteniment de llicències actuals
d’un programa d’assistència a la redacció de projectes per l’any 2021. El
Consell Comarcal ja disposava aleshores d’accés al banc de preus BEDEC,
així com dels mòduls de Pressupostos, Estudi de Seguretat i Salut, Gestió del
control de qualitat, Certificació i seguiment econòmic i Planificació.
La contractació aprovada el 14 de desembre de 2020 inclou el manteniment
del programa TCQ i dels mòduls contractats, així com l’actualització anual dels
preus del Banc BEDEC, per a l’any 2021. Aquest contracte finalitza el proper
31 de desembre de 2021.
La propietat intel·lectual del programa TCQ és de l’Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya (ITEC) amb CIF G08546665, i n’és el subministrador
únic. Així mateix, la instal·lació i el manteniment del programa només es
realitza a través dels seus tècnics i en cap cas es deleguen els serveis de
subministrament, instal·lació i manteniment del programa TCQ a cap altre
distribuïdor ni cap altra empresa. En conseqüència, qualsevol modificació,
adaptació o manteniment d’aquesta eina només la pot dur a terme aquest
proveïdor. Totes aquestes especificacions s’han justificat per part de l’ITEC
amb un certificat d’exclusivitat.
D’altra banda, tal i com s’ha indicat a l’apartat de justificació de les necessitats
a satisfer, idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació, el programa
actual continua essent l’idoni per a les necessitats del Consell Comarcal.
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El contracte que es vol licitar respon a la necessitat de manteniment de les
llicències i mòduls prèviament adquirits del programa d’assistència a la
redacció de projectes TCQ i a l’accés al Banc de preus BEDEC actualitzat a
preus de mercat per cada any en curs. Aquests productes compten amb un
únic proveïdor en el mercat que pugui desenvolupar aquestes tasques que és
l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) amb CIF
G08546665.
Així doncs, d’acord amb tot el que s’ha exposat, el procediment per a la
contractació del manteniment de les llicències actuals del programa
d’assistència a la redacció de projectes TCQ i d’actualització del banc de preus
BEDEC a l’any en curs, és el procediment negociat sense publicitat.
FONAMENTS DE DRET
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1. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva
2004/18/CE
2. L’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
3. L’article 168 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
4. El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
5. El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament que
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
6. El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
7. L’article 174.2 i 3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
8. L’article 80 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals.
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9. El Decret número 239/2019, la Presidència del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, de 26 de setembre de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de 8 d’octubre del 2019, mitjançant el qual es deleguen en la
Gerència les competències en matèria de contractació següents:
a) Executar les competències com a òrgan de contractació en relació amb els
contractes d’obres, subministrament, serveis, concessió d’obres,
concessió de serveis i administratius especials, que li corresponen a la
Presidència per raó de l’epígraf primer de la disposició addicional segona
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, quan el seu valor estimat sigui inferior a cinc-cents mil euros
(500.000 EUR), Iva exclòs.
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Aquesta delegació inclou també l’autorització i la disposició de despeses
corresponent.
b) Executar les competències com a òrgan de contractació per a subscriure
contractes privats així com l’adjudicació de concessions sobre els béns del
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’adquisició de béns i immobles i
drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de
licitació, en els termes que defineix l’article 100.1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no superi el
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de cinc-cents mil
euros (500.000 EUR), així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor
no superi el percentatge ni quantia indicats.
Aquesta delegació inclou també l’autorització i la disposició de despeses
corresponent.
c) Acceptar o rebutjar la proposta de classificació de les proposicions
presentades efectuada per la mesa de contractació en tots els contractes.
d) Acceptar o rebutjar les ofertes que estan incurses en presumpció
d’anormalitat en tots els contractes.
Aquest Decret de Presidència aprovà també derogar les delegacions de
competències de la Presidència aprovades a favor de la Gerència amb
anterioritat.
Per això,
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DECRETO:
1. Aprovar l’expedient 2021-19-Sub per a la contractació del MANTENIMENT DE
LES LLICÈNCIES ACTUALS D’UN PROGRAMA D’ASSISTÈNCIA A LA
REDACCIÓ DE PROJECTES PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, integrat pels
documents següents:
1. L’informe tècnic de motivació de la necessitat de la contractació.
2. El plec de prescripcions tècniques.
3. El plec de clàusules administratives particulars.
4. L’estudi de costos.
5. L’informe preceptiu de fiscalització de l’expedient per part d’Intervenció.
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6. L’informe jurídic preceptiu emès pel secretari accidental.
2. Autoritzar una despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11
17001 21600 per a l’exercici 2022 que consta en el quadre que s’adjunta tot
seguit, i, per a l’exercici següent en què el contracte sigui vigent s’assumeix el
compromís de dotar de l’aplicació pressupostaria corresponent del pressupost
de despeses.
IMPORT
AMB IVA
1.887,60 €
1.887,60 €

NÚM. PARTIDA

ANY

11 17001 21600
11 17001 21600

2022
2023

3. Convocar la licitació pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb
l’article 168 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
4. Convidar a participar en la licitació a l’Institut de Tecnologia de la Construcció
de Catalunya (ITEC) amb CIF G08546665.
5. Publicar aquesta licitació en el perfil de contractant i en la plataforma de
contractació electrònica Vortal.
Document signat electrònicament.

