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ÒRGAN:
CARÀCTER:
DATA:
RESULTAT:

JUNTA DE GOVERN
SESSIÓ ORDINÀRIA
27 DE SETEMBRE DE 2021
APROVAT

APROVACIÓ DE L'INICI DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
DE COMBUSTIBLE PER ALS VEHICLES MUNICIPALS
Per part del regidor de SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ, el Sr. Marc Tintoré Serra, es
presenta la següent proposta, la qual s’aprova per unanimitat.
“ANTECEDENTS
1. Per informe de data 14 de juliol de 2021, l’arquitecte tècnic i cap de la brigada sol·licita
i justifica la necessitat de tramitació de la contractació del subministrament del
combustible per als vehicles municipals. El pressupost màxim fixat per l’adjudicació del
contractació és de 33.029,07 euros (IVA inclòs) per 1 any de contracte, amb el següent
desglossament: 27.296,75 euros de pressupost net i 5.732,32 euros d’IVA amb un tipus
impositiu del 21% .
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A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte que es preveuen
pròrrogues, el valor estimat del contracte és de 131.024,40 euros.
2. En data 22 de juliol de 2021, mitjançant la Resolució del regidor núm.
2021DECR001472, s’ha donat conformitat a la memòria de necessitats elaborada i s’ha
disposat l’inici de l’expedient de contractació del servei esmentat.
3. Consta a l’expedient informe de la Secretària de la Corporació, de data 2 de setembre
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.
3. Consta informe de l’interventor municipal respecte a l’existència de crèdit adequat i
suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació en el pressupost
municipal.
NORMATIVA
Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme el que preveu la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de setembre, de Contractes del Sector Públic,
havent-se justificat complidament la conveniència d’utilitzar el procediment obert a
l’adjudicació d’aquest contracte.
Atès que completat l’expedient de contractació procedeix, de conformitat amb el que
disposa l’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
disposar l’obertura del procediment de licitació, així com de l’aprovació de la despesa,
que ascendeix a un preu de 33.029,07 € (IVA inclòs), per un període màxim de d’1 any.
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Vistos els antecedents i vistes les competències que em van ser conferides per l’Alcaldia
d’aquest Ajuntament mitjançant el Decret de data 3 de desembre de 2020, proposo a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
1. INICIAR la contractació del subministrament de combustible per als vehicles
municipals, per un període d’1 any, a comptar del dia 1 de gener de 2022, i per
import de 33.029,07 (IVA inclòs) i amb el següent desglossament: 27.296,75
euros de pressupost net i 5.732,32 euros d’IVA amb un tipus impositiu del 21%.
L’objecte del contracte es divideix en els següents LOTS:
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 Lot 1: Subministrament de combustible per vehicles municipals (benzina): amb
un pressupost de 10.310,11 € (IVA inclòs), i el següent desglossament:
8.520,76 € euros de pressupost net i 1.789,35 € d’IVA, amb un tipus impositiu
del 21%.
 Lot 2: Subministrament i transport de combustible d’automoció i maquinària
municipal en dipòsit (gasoil): amb un pressupost de 22.718,94 € (IVA inclòs) i el
següent desglossament: 18.775,99 € de pressupost net i 3.942,95 € d’IVA,
amb un tipus impositiu del 21%.
2. PROCEDIR a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentada
contractació, mitjançant un PROCEDIMENT OBERT.
3. APROVAR el Plec de Clàusules Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives
Particulars que regiran la contractació del subministrament al que es fa esment
el punt primer, mitjançant una tramitació ordinària i un procediment obert.
4. AUTORITZAR la despesa de fins a 33.029,07 euros (IVA inclòs), amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries que es relacionen a continuació:
 APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 205-22103-130- seguretat ciutadana
ANY 2022

7.800,00 €

Lot 1
Lot 2

7.800,00 €
0,00 €

 APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 402-22103-150 brigada
ANY 2022

TOTAL CONTRACTE

25.229,07 €

Lot 1
Lot 2

2.466,12 €
22.762,95 €
11.178,07 €
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5. COMPROMETRE’S a dotar del crèdit suficient i necessari el pressuposto de
l’exercici 2022, per a fer front a les despeses que es derivin d’aquesta
contractació.
6. CONDICIONAR els acords d’autorització i compromís a l’existència del crèdit
adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2022.
7. CONVOCAR la licitació, mitjançant un procediment OBERT, d’acord amb el Plec
de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació del
subministrament de combustible per als vehicles municipals de l’Ajuntament de
Premià de Dalt, per un import de 33.029,07 € (IVA inclòs), i un període d’1 ANY,
a comptar des del dia 1 de gener de 2022.
8. PUBLICAR l’anunci de convocatòria de la licitació al perfil del contractant de
l’òrgan de contractació, concedint un termini de 15 dies naturals a comptar des
de l’endemà de la publicació de l’anunci per a la presentació de les ofertes.
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9. COMUNICAR aquests acords al servei d’intervenció municipal per al seu
coneixement.”

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, en la data que hi figura.

