Àrea de Serveis Generals
Departament de Compra Pública
Departament d’Assessorament Jurídic
EXP.: 37/2019/CSERV

INFORME
RELATIU A LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS DE GESTIÓ
CADASTRAL DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS.- KALERAM CONTROL, SL. (Exp.
ASG/Contractació/2017/13 – 37/2019/CSERV)
ANTECEDENTS
1. Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, adoptat en data 29 de
maig de 2017, es va aprovar l’adjudicació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària,
amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions
tècniques i a l’oferta presentada, en tot el que millori els esmentats plecs, del contracte
administratiu de serveis de gestió cadastral de l’Ajuntament de Viladecans, pel període
comprès entre l’1 de juliol de 2017 i el 30 de juny de 2019, prorrogable per períodes anuals,
sense que la vigència total del contracte, incloses les pròrrogues pugui excedir de quatre anys,
a favor de l’empresa KALERAM CONTROL, SL per un import total pels dos anys d’execució
del contracte de 60.500,00 € (inclòs l’IVA, despeses generals i benefici industrial) que
l’Ajuntament de Viladecans no s’obliga a exhaurir en la seva totalitat, d’acord amb el següent
detall i preus unitaris màxims:
Import sense IVA
50.000,00 €

IVA (21 %)
10.500,00 €

Total (IVA inclòs)
60.500,00 €

PREUS UNITARIS MÀXIMS PER CADA FEINA OBJECTE DEL CONTRACTE:

1. Finques d’una sola unitat urbana,
incloent FXCC georreferenciat per planta
A. Finques d’us residencial:
 Preu per finca
 Preu per Unitats Urbanes
B. Finques d’ús no residencial
 Preu per finca
 Preu per Unitats Urbanes
C. Finques d’ajust, independentment del seu ús.
2. Finques d’una sola unitat urbana,
incloent FXCC georreferenciat per planta
A. Finques, independentment de l’ús:
 Preu per finca
 Unitats Urbanes per trams
 b.1. Tram de 1 a 15 unitat urbanes
 b.2. Tram de 16 a 30 unitats urbanes
 b.3. Tram de 31 a 50 unitats urbanes
 b.4. Tram de més de 50 unitats urbanes
B. Finques d’ajust, independentment del seu ús.

Preu unitari IVA
(IVA exclòs) (21%)

Preu unitari
(IVA inclòs)

25,08
17,00

5,27
3,57

30,35
20,57

29,33
17,85
20,40

6,16
3,75
4,28

35,49
21,60
24,68

25,08

5,27

30,35

15,30
14,03
12,33
11,05

3,21
2,95
2,59
2,32

18,51
16,98
14,92
13,37

20,40

4,28

24,68
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2. L’esmentat contracte finalitzarà la seva vigència el proper dia 30 de juny de 2019, el qual és
prorrogable per períodes anuals, sense que la vigència total del contracte, incloses les
pròrrogues pugui excedir de quatre anys, de conformitat amb l’establert a la clàusula 1.7. de la
part específica del plec de clàusules administratives particulars.
3. L’informe emès pel Tresorer accidental, en data 26 d’abril de 2019, manifesta la necessitat
de continuar rebent la prestació del servei de gestió cadastral de l’Ajuntament de Viladecans,
per un període d’un any més. Així mateix, manifesta la insuficiència dels mitjans personals i
materials amb que compta l’Ajuntament de Viladecans per cobrir les necessitats que es tracta
de satisfer amb el contracte, com a conseqüència de la impossibilitat de destinar total o
parcialment el personal que actualment presta serveis a la corporació, així com la impossibilitat
de contractar nou personal a la plantilla per limitacions pressupostàries.
4. L’empresa KALERAM CONTROL SL va presentar escrit en el registre general de
l’Ajuntament de Viladecans en data 18 de març de 2019 (núm. de registre d’entrada
2019008614), en el que expressa la seva voluntat de procedir a la pròrroga del contracte.
5. A l’informe emès pel Tresorer accidental en data 26 d’abril de 2019, es manifesta que
l’empresa KALERAM CONTROL SL està portant a terme el servei objecte d’aquest contracte
complint les especificacions i obligacions establertes en el plec de clàusules administratives
particulars i en el plec de prescripcions tècniques i a satisfacció del servei tècnic responsable
de la seva execució, i es proposa aprovar la pròrroga del contracte administratiu dels
serveis de suport en la gestió cadastral de l’Ajuntament de Viladecans, pel període
comprès entre l’1 de juliol de 2019 i el 30 de juny de 2020, de conformitat amb l’establert al
plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i a l’oferta
presentada, a favor de l’empresa KALERAM CONTROL SL, per un import total de 30.250,00 €
(IVA i resta d’impostos inclosos), d’acord amb el següent detall:
-

Import (Sense IVA):
IVA (21%):

25.000,00 €
5.250,00 €

6. Atesa la disponibilitat de fons per atendre la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària
15081 93200 22706 (Serveis de Gestió Tributària) dels pressupostos generals dels exercicis de
2019 i 2020, amb la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar
les obligacions derivades del contracte en l’exercici de 2020, d’acord amb el següent detall,
segons consta a l’informe tècnic, pendent de la corresponent fiscalització per part de la
Intervenció General:
Aplicació pressupostària

15081 93200 22706
(Serveis de Gestió Tributària)

2019
(juliol
2019)

–

2020
desembre (gener – juny 2020)

15.125,00 €
AD 12019000022664

15.125,00 €
AD-FUT
12019000022706

FONAMENTS DE DRET
1. La disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP), 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, que
estableix que els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei
es regiran per la normativa anterior.
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2. Els articles 23 i 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), i la clàusula 1.7. de la part
específica del plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquest contracte, en la
qual es preveu que el contracte serà prorrogable per períodes anuals, sense que la vigència
total del contracte, incloses les pròrrogues pugui excedir de quatre anys.
3. L’article 52 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
TRLCSP, que estableix la figura del responsable del contracte.
4. L’article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
TRLCSP, relatiu al perfil del contractant.
5. L’article 174.2 b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual la despesa derivada
d’aquesta pròrroga de contracte és de caràcter plurianual. La despesa derivada de la present
pròrroga de contracte anirà imputada als pressupostos generals dels exercicis de 2019 i 2020.
6. L’article 110.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
TRLCSP.
7. La disposició addicional vuitena de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, que estableix que als efectes de facilitar la consulta
a la informació sobre la contractació pública, les administracions locals han d’informar el
Registre Públic de Contractes i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública dels
contractes formalitzats i els que estan en licitació o en altres fases contractuals.
8. L’Ordre de la Generalitat de Catalunya ECO/47/2013, modificada per l’ordre ECO/294/2015,
que estableix al seu article 1.2. que les entitats de l’Administració local catalana i els ens,
organismes o entitats del seu sector públic han de comunicar al Registre públic de contractes
de la Generalitat de Catalunya les dades i els documents dels contractes públics que
adjudiquin, incloent-hi els contractes menors, d’acord amb el que disposa la legislación de
contractes del sector públic.
9. L’article 333.6 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, que
estableix que en els casos d’administracions públiques que disposin de registres de contractes
anàlegs en el seu àmbit de competències, la comunicació de dades es pot substituir per
comunicacions entre els respectius registres de contractes. El Ministeri d’Economia i Hisenda
ha de determinar reglamentàriament les especificacions i els requisits per a la sincronització de
dades entre el Registre de contractes del sector públic i els altres registres de contractes.
10. La Resolució ECO/228/2011, de 25 de gener, per la qual es dóna publicitat al Conveni de
col·laboració entre el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i la
Sindicatura de Comptes per a la tramesa de les dades i documents des del Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
11. El Decret de l’Alcaldia de data 2 de juny de 2017, de delegació de competències, en virtut
del qual l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Viladecans.
En base a tot l’anterior, INFORMEM:
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PRIMER.- Que d’acord amb la documentació obrant a l’expedient, l’aprovació de la pròrroga del
present contracte s’adequa a la normativa vigent en matèria de contractació pública.
SEGON.- PUBLICAR aquest acord de pròrroga al PERFIL del CONTRACTANT de
l’Ajuntament
de
Viladecans,
consultable
en
l’adreça
d’internet
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=viladec
ans&reqCode=viewDetail&idCap=5514905.
TERCER.- TRAMETRE la informació de la pròrroga del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la
informació i dades del contracte a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i
a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa KALERAM CONTROL, SL.
El que informem a Viladecans, en la data de signatura electrònica, salvant-ne el millor criteri.
La responsable del departament
de Compra Pública

El responsable del departament
d’Assessorament Jurídic

Ajuntament de Viladecans
CRISTINA MURIEL
ESTEBAN
26/04/2019 18:52:32

El cap de Departament
Ajuntament de Viladecans
JUAN JOSE PEREZ-MONTES
GARCIA
30/04/2019 14:51:25

NOTA DE CONFORMITAT DEL SECRETARI GENERAL
Atès l’informe jurídic que antecedeix, en relació a l’expedient de contractació referenciat en
l’encapçalament.
Ateses les competències establertes a la Disposició Addicional 3ª, apartat 8 de la Llei 9/2017,
de 8 de Novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que les 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.
Atès allò disposat a l’article 3, apartat 4, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
Emeto CONFORMITAT amb l’informe anterior.
Viladecans, en la data de signatura electrònica.

Secretari General
Ajuntament de Viladecans
MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ
30/04/2019 23:10:34

