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ACORD
Títol:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE PREVENCIÓ ALIÈ DE L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR
Text:
Atès que per acord de junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021 es va acordar
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del
contracte administratiu de serveis de prevenció aliè de l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar, per import de 8.972,45 € corresponents al valor estimat del contracte, més
983,32 € corresponents al 21% d’IVA i una durada de dos anys.
Atès que per Decret d’Alcaldia 179/2021 de data 30 d’abril de 2021 es va resoldre
aprovar el desistiment del procediment d’adjudicació del contracte de servei de
prevenció aliè de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, de conformitat amb el que disposa
l’article 152 LCSP, per concórrer causa justificativa suficient al apreciar-se una
infracció no subsanable que requereix la modificació de l’estudi econòmic i dels Plecs
de condicions del contracte.
Considerant que, a l’efecte previst a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, aquest òrgan entén necessari que es
tramiti un contracte administratiu de serveis per dur a terme les actuacions de
prevenció aliè de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
_
Vist l’informe dels Serveis Tècnics municipals, en el qual es detallen els aspectes
tècnics del mateix, així com la viabilitat de l’actuació esmentada, elaborant-se els Plecs
de Prescripcions Tècniques pels quals es regirà la licitació.
_
Considerant allò previst als articles 308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP 2017-.
_
Vista la retenció de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1.920.22701, per
import de 3.317,80 € que suposa el preu del contracte de serveis a tramitar a 2021.
Vistes les despeses plurianuals per les anualitats 2022, 2023, 2024 i 2025:
-

2021: 3.317,80 €
2022: 6.635,61 €

-

2023: 6.133,05 €
2024: 5.630,49 €
2025: 2.815,24 €

Valor total estimat del contracte: 22.112,48 € (IVA exclòs)
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria d’aquest Ajuntament.
Vistos els plecs de clàusules administratives particulars pels quals ha de regir-se el
contracte en qüestió.
_
Vista la fiscalització emesa per la Intervenció d’aquest Ajuntament.
_
Vist que, de conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, és l’Alcaldia
l’òrgan de contractació competent, si bé aquest delega a la Junta de Govern Local
aquest acte concret d’aprovació de l’expedient i els plecs de clàusules que han de regir
la licitació.
Per tot lo exposat la Junta de Govern Local per delegació expressa de l’Alcaldia
ACORDA: _
_
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, del contracte administratiu de serveis de prevenció aliè de l’Ajuntament de
Vilobí d’Onyar, per import de 10.051,13 € corresponents al preu base de licitació, més
1.209,84 € corresponents al 21% d’IVA del servei de prevenció i una durada de dos
anys.
_
SEGON.- Autoritzar despeses amb càrrec al pressupost en vigor i a pressupostos
futurs per import total de 24.532,19 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
1.920.22701 pels exercicis de 2021 a 2025 d’acord amb la distribució següent:
-

2021: 3.317,80 €
2022: 6.635,61 €
2023: 6.133,05 €
2024: 5.630,49 €
2025: 2.815,24 €

TERCER.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació mitjançant
procediment obert simplificat del present contracte de serveis.
_
QUART.- Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació del present contracte per
procediment obert simplificat, donant ordre que es procedeixi a la publicació del
pertinent anunci al perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en el termini
de quinze dies naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents en
format electrònic mitjançant la plataforma:
_
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&idCap=3156220&ambit=5&

Vilobí d’Onyar, a data de signatura electrònica.

