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ÒRGAN:
CARÀCTER:
DATA:
RESULTAT:

JUNTA DE GOVERN
SESSIÓ ORDINÀRIA
31 DE MAIG DE 2021
APROVAT

APROVACIÓ DE L'INICI DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
DE MATERIAL DE NETEJA I ALTRE PETIT MATERIAL FUNGIBLE, PER A LES ESCOLES
BRESSOL MUNICIPALS
Per part de la regidora d’EDUCACIÓ, la Sra. Josi Duran Cutillas, es presenta la següent
proposta, la qual s’aprova per unanimitat.
“ANTECEDENTS
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En data 12 de maig de 2021, la directora de les Escoles Bressol Municipals va emetre la
memòria justificativa relativa a la necessitat de tramitació de la contractació del
subministrament de material de neteja i altre petit material fungible per a les Escoles
Bressol Municipals.
El pressupost màxim fixat per l’adjudicació de la contractació és de 6.000 € (IVA inclòs)
per als 4 anys de contracte, d’acord amb el desglossament següent: 4.958,68€ (quatre mil
nou-cents cinquanta-vuit euros amb seixanta-vuit cèntims) de pressupost net i 1.041,32€
corresponents al 21% d’IVA.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte que no es
preveuen pròrrogues ni modificacions, el valor estimat del contracte és de 4.958,68
euros.
En data 20 de maig de 2021, mitjançant la resolució de la regidora amb núm. de
referència 2021DECR000957, s’ha donat conformitat a la memòria de necessitats
elaborada i s’ha disposat l’inici de l’expedient de contractació del servei esmentat.
Consta a l’expedient informe de la Secretària de la Corporació, de data 21 de maig de
2021, respecte al compliment dels preceptes establerts a l’art. 116 de la LCSP relatius a
l’expedient de contractació i a la proposta dels Plecs de Clàusules Administratives
Particulars (PCAP), que han de regir la contractació respecte de l’adequació dels plecs
econòmics administratius a la legislació vigent sobre contractació del sector públic.
Consta informe de l’interventor municipal, de data 23 de maig de 2021, respecte a la
existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 322/323/22110 del pressupost municipal 2021.
Cal sotmetre els efectes d’aquesta contractació a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les corresponents partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis
2022, 2023, 2024 i 2025, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta
contractació durant les expressades anualitats en cas de pròrroga del contracte.
FONAMENTS DE DRET
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L’objecte de la contractació correspon als anomenats de subministrament, d’acord amb el
que disposa l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP).
Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la
contractació, d’acord amb el previst als articles 116 de la LCSP.
De conformitat amb el que disposa l’article 159.6 de LCSP, la forma de contractació serà
el procediment obert simplificat abreujat.
És òrgan competent per a la present contractació la Junta de Govern Local per delegació
de l’alcalde de data 26 de juny de 2019. Decret ref. 2019DECR001431
Vistes les competències que em van ser conferides per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant un Decret de data 13 de maig de 2020, proposo a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
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ACORDS
1. INICIAR el procediment de contractació del subministrament de material de neteja
i altre petit material fungible per a les Escoles Bressol Municipals. El pressupost
màxim fixat per al contracte és de 6.000 € IVA inclòs (4.958,68 € IVA exclòs) pel
període de 4 anys. El contracte està formulat en termes de preus unitaris.
2. PROCEDIR a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentada
contractació, mitjançant un procediment obert simplificat abreujat.
3. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que regiran la contractació del servei a la que fa esment el punt primer,
mitjançant una tramitació ordinària i un procediment obert simplificat abreujat.
4. CONVOCAR la licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta
proposta, obrint als efectes un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de
l’endemà de la data de publicació de l’anunci al perfil del contractant, per a la
presentació de proposicions.
5. AUTORITZAR la despesa de fins a 6.000 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 322/323/22110 del pressupost municipal de l’Ajuntament de
Premià de Dalt, d’acord amb la distribució anual següent:

ANUALITAT

CONCEPTE

IMPORT

2021

Juliol-desembre

750 €

2022

Gener-desembre

1.500 €

2023

Gener-desembre

1.500 €
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2024

Gener-desembre

1.500 €

2025

Gener-juny

750 €

TOTAL

6.000,00 €6.000,00
€

6. COMPROMETRE’S a dotar del crèdit suficient i necessari els pressupostos dels
exercicis 2022-2025, per a fer front a les despeses que es derivin d’aquesta
contractació.
7. CONDICIONAR els acords d’autorització i compromís a l’existència del crèdit
adequat i suficient als pressupostos dels exercicis 2022-2025.
8. COMUNICAR aquests acords al servei d’intervenció municipal per al seu
coneixement.”
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Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, en la data que hi figura.

