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DECRET

2021/CONT/09
Promotor

Codi XBMQ

P2700 Consorci del Patrimoni de Sitges

Tipus d’expedient
Objecte

Aprovació. Procediment obert i amb únic criteri d’adjudicació
del contracte de subministraments relatiu al “Subministrament
de lluminàries de museu per al Museu Romàntic Can Llopis
de Sitges”

Destinataris

Servei de Contractació de la
Diputació de Barcelona

Núm. op. comptable

220219000043

CIF/DNI

Import total

173.421,56 €

Altres serveis
Ref. interna

Acte de
referència VNIS

VIST l'expedient de contractació, promogut per la Direcció-gerència (e.f.) del CPS que
consisteix en el contracte de subministraments relatiu al “Subministrament de
lluminàries de museu per al Museu Romàntic Can Llopis de Sitges”, amb un pressupost
de cent quaranta-tres mil tres-cents vint-i-tres euros amb seixanta cèntims (143.323,60
€), IVA exclòs, més el 21% d’IVA per import de trenta mil noranta-set euros amb norantasis cèntims (30.097,96 €), amb un pressupost total de cent setanta-tres mil quatre-cents
vint-i-un euros amb cinquanta-sis cèntims (173.421,56 €), IVA inclòs.
ATÈS que el director-gerent (e.f.) del CPS ha redactat la Memòria i el Plec de clàusules
administratives particulars que han de regir la contractació de referència.
ATÈS que segons es desprèn de l’acte d’inici, l’informe d’insuficiència de mitjans i la
memòria redactats per l’òrgan competent d’aquesta contractació queda justificada la
necessitat de procedir a la present contractació, així com la idoneïtat de l'objecte del
contracte, el procediment i els criteris de valoració seleccionats.
ATÈS que és procedent la contractació que es proposa mitjançant tramitació ordinària,
no subjecta a regulació harmonitzada i si susceptible de recurs especial en matèria de
contractació, procediment obert i adjudicació amb un únic criteri d’adjudicació: el preu,
en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP
en estar perfectament definides tècnicament les prestacions que constitueixen el seu
objecte, en els termes que consten en el Plec de prescripcions tècniques particulars.
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ATÈS que és procedent l'aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i el
Plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir aquesta contractació.
ATÈS que s'ha d'autoritzar la despesa de 166.499,03 €, que correspon a l’import base
de licitació de 143.323,60 € més l’import de 23.175,43 € en concepte del 77% d’IVA no
deduïble, amb càrrec de les aplicacions pressupostàries i exercicis següents:
Exercici

Import

Programa

Econòmic

2022

166.499,03 €

333

62300

Tot d'acord amb el que estableix l'article 117.2 de la LCSP, i que resta supeditada a la
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de les
obligacions derivades del contracte i a la fermesa del finançament.
D’acord amb la disposició addicional 3a, apartat 8è de la LCSP, aquest acte requereix
l’informe preceptiu de la Secretaria.
VIST que l’import del pressupost ordinari inicial del CPS per a l’exercici 2022 es de
3.139.085,00 € i que per aplicació de la DA 2ª del LCSP, a efectes de determinar la
competència de l’òrgan de contractació, s’ha de considerar el valor estimat del contracte
incloses les eventuals pròrrogues.
Vist que segons s’estableix en l’art. 18.8 dels Estatuts vigents del CPS és competència
de la Direcció-gerència l’aprovació, autorització de la despesa i adjudicació dels
expedients de contractació la quantia dels quals no excedeixi del 10% dels recursos
ordinaris del pressupost del CPS i sempre que no tinguin una durada superior a quatre
anys.
En funció de tot això, el cap del Departament d’Equipaments i Projectes del CPS
proposa l’adopció de la següent

RESOLUCIÓ
Primer.- APROVAR l'expedient de contractació, promogut per la Direcció-gerència (e.f.)
del CPS que consisteix en el contracte de subministraments relatiu al “Subministrament
de lluminàries de museu per al Museu Romàntic Can Llopis de Sitges”, amb un
pressupost de cent quaranta-tres mil tres-cents vint-i-tres euros amb seixanta cèntims
(143.323,60 €), IVA exclòs, més el 21% d’IVA per import de trenta mil noranta-set euros
amb noranta-sis cèntims (30.097,96 €), amb un pressupost total de cent setanta-tres mil
quatre-cents vint-i-un euros amb cinquanta-sis cèntims (173.421,56 €), IVA inclòs.
Segon.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques particulars que han de regir aquesta contractació.
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Tercer.- PROCEDIR a la mitjançant tramitació ordinària, no subjecta a regulació
harmonitzada i si susceptible de recurs especial en matèria de contractació, procediment
obert i adjudicació amb un únic criteri d’adjudicació: el preu, en virtut d’allò que
estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP en estar
perfectament definides tècnicament les prestacions que constitueixen el seu objecte, en
els termes que consten en el Plec de prescripcions tècniques particulars
Quart.- PUBLICAR l’anunci de convocatòria de la licitació al Perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona.
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa de 166.499,03 €, que correspon a l’import base de
licitació de 143.323,60 € més l’import de 23.175,43 € en concepte del 77% d’IVA no
deduïble, amb càrrec de les aplicacions pressupostàries i exercicis següents:
Exercici
2022

Import

Programa

Econòmic

166.499,03 €

333

62300

Tot d'acord amb el que estableix l'article 117.2 de la LCSP, i que resta supeditada a la
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de les
obligacions derivades del contracte i a la fermesa del finançament.
El cap de la Secció tècnica
d’equipaments i projectes

PERE IZQUIERDO
TUGAS - DNI
(SIG)

Firmado digitalmente
por PERE IZQUIERDO
TUGAS - DNI
(SIG)
Fecha: 2021.11.23
17:06:48 +01'00'

L’Interventor delegat

Gerard
Santafe
Civit - DNI
(SIG)

Firmado
digitalmente por
Gerard Santafe
Civit - DNI
3
(SIG)
Fecha: 2021.11.23
17:41:10 +01'00'

En funció de tot això i vista l’anterior proposta, la resolc de conformitat.
El director-gerent (e.f.)

PERE
IZQUIERDO
TUGAS - DNI
(SIG)

Firmado
digitalmente por
PERE IZQUIERDO
TUGAS - DNI
(SIG)
Fecha: 2021.11.24
09:55:10 +01'00'
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Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol

2021/0000192
Resolució
DECRET Aprovació. Procediment obert i amb únic criteri d’adjudicació del
contracte de subministraments relatiu al Subministrament de lluminàries de
museu per al Museu Romàntic Can Llopis de Sitges

Signatures
Signatari
PERE IZQUIERDO TUGAS (SIG)
Gerard Santafe Civit (SIG)
PERE IZQUIERDO TUGAS (SIG)

Acte
Signa
Signa
Signa

Data acte
23/11/2021 17:06
23/11/2021 17:41
24/11/2021 09:55

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
b46e98b7e28f49c8d5f7

Adreça de validació
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