INFORME
Assumpte:
Proposta per iniciar i licitar la contractació del servei d’impressió d’avisos de pagaments
(padrons) de l’Ajuntament de Granollers
Fets:

2- El preu de licitació estimat del contracte és de 16.635,08 euros, essent el detall de
13.748,00 euros, més 2.887,08 euros en concepte del 21% d’IVA, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària K2131/93220/22605 dels pressupost per a l’any 2021. Aquest
import constitueix la xifra màxima de preu o cost que poden oferir les empreses
licitadores, atès què en el plec de clàusules tècniques s’indica amb claretat els requisits
tècnics i tasques a realitzar sense que calgui cap millora adicional, així mateix, aquest
contracte no serà objecte de divisió en lots ja què dificultaria la correcta execució del
contaracte des del punt de vist tècnic.

13521746166641357031 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Document signat electrnicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjanant el Codi Segur de Verificaci CSV:

1- La recaptació municipal per poder desenvolupar les seves funcions requereix disposar
dels recursos necessaris per tal de poder comunicar als contribuents el avisos de
pagament dels diversos padrons municipals (domiciliats i no domiciliats). Atès que
l’Ajuntament de Granollers no disposa dels recursos per realitzar aquest servei, té la
necessitat de contractar-lo per poder portar a terme i garantir el correcta funcionament de
la recaptació municipal.

Cost personal directe

9.623,60 €

70%

Despeses Generals

3.162,04 €

23%

824,88 €

6%

Benefici industrial

3- L’organ de contractació podrà modificar el contracte fins a un màxim del 20% a causa
d’increments en el nombre estimat de formularis o de treballs d’impressió relacionats amb
les tasques a realitzar.
4- El present contracte no podrà ser cedit ni subcontractat cap a tercers.
5- El conveni laboral d’aplicació en aquest contracte es el Conveni col·lectiu Estatal d’arts
gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartró, editorials e industries auxiliars.
Codi 99000355011982
Fonaments de dret
- Article 17 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel
que fa a la qualificació dels contractes de subministraments, serveis i mixtos.

- Articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes dels 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 116,4f) de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic,
pel que fa a la insuficiència de medis propis.
- Article 159.6 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic,
pel que fa al procediment obert simplificat.
Per tot l’exposat
Proposo
1- Iniciar la licitació d’aquest contracte amb un import total de 16.635,08 euros, essent el
detall de 13.748,00 euros, més 2.887,08 euros en concepte del 21% d’IVA segons les
característiques del plec tècnic que s’adjunta amb la quantitat estimada i import màxim
que s’indica a continuació:
FORMULARI

QUANTITAT
ESTIMADA

PREU MÀXIM
UNITAT

TOTAL

Padrons

140.000

0,0982 €

13.748,00 €

2- El termini d’execució del contracte serà des de la data de formalització del contracte
fins el dia 31 de Desembre de l’any 2021, sense possibilitat de pròrroga.
3- Es sol·licita al servei de Contractació la redacció dels plecs de clàusules
administratives.
4- La responsable del contracte és la senyora Josepa Martí i Teruel, recaptadora de
l’Ajuntament de Granollers.
La Recaptadora municipal

Granollers, 22/01/2021

