ÀREA D'HISENDA I RECURSOS GENERALS
REGIDORIA DELEGADA D'HISENDA I RECURSOS GENERALS
Decret núm.
/2021
Expedient núm. 1994-2021
Fets
Vistos els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la licitació per
a l’adjudicació, mitjançant procediment obert no harmonitzat de la prestació del subministrament
en 3 lots del vestuari, calçat i complements pel personal uniformat de la Policia Local de Sant Adrià
de Besòs pels exercicis 2021 i 2022 de 149.995,84€ IVA inclòs, 123.963,50€ IVA exclòs i 26.032,34€
en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus de 21%, desglossat anualment com segueix:

La taula dels preus unitaris dels principals productes pel 2021 i 2022 és la següent:

Vist que hi ha crèdit adequat i suficient a la partida 102 1300 22104 del pressupost del 2021 per
cobrir les despeses derivades d'aquest contracte.
Tanmateix, pel que fa a la possible anualitat/s future/s del contracte i/o pròrroga del contracte,
l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per
finançar les obligacions derivades del contracte en els exercicis pressupostaris de l’any 2022 i 2023,
si escau.
Fonaments de dret
De conformitat amb el que preveuen els articles 16 i 122 de la llei de contractes del sector públic, el
Plec de clàusules administratives generals aprovat en l’acord plenari de 26 de febrer de 2010 i el
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública;
Per tant, en ús de les atribucions que m'han estat conferides mitjançant decret de delegacions de
l'Alcaldia de data 12 de maig de 2021;

RESOLC:
1.- Aprovar l’expedient de contractació corresponent número 1994-2021 i els plecs de clàusules
administratives i tècniques particulars que han de regir la licitació per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert no harmonitzat el subministrament de vestuari, calçat i complements pel
personal uniformat de la Policia Local per l’exercici 2021-2022, amb possibilitat d’una pròrroga
2.- Aprovar que la despesa de 74.997,93 € IVA inclòs, 61.981,75€ IVA exclòs s'imputi a la partida
del pressupost de 2021 106 1300 22104 , en la que hi ha el crèdit adequat i suficient per satisfer
les obligacions que se'n deriven.
Pel que fa a la despesa de 74.997,93 € IVA inclòs, 61.981,75€ IVA exclòs de l’exercici 2022 i a la
possible pròrroga del contracte, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència
de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en els exercicis
pressupostaris de l’any 2022 i 2023, si escau.
Tot això segons el següent desglossament:
3.- Atesa la tramitació d'aquest contracte mitjançant procediment ordinari no harmonitzat, trametre
l’anunci al perfil de contractant de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per a que durant un període
de 15 dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci al perfil de
contractant, els interessats puguin presentar les seves ofertes a la licitació.
Sant Adrià de Besòs, signat i datat digitalment
El regidor delegat,

El secretari,

