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En Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 02 de setembre de 2019, va acordar, entre d’altres,
l’acord següent:

Vist l'expedient 1350/2019 incoat per a la contractació del subministrament de la senyalització de la via
pública de competència de l’Ajuntament de Pineda de Mar», amb un pressupost base de licitació de
120.032 euros (Preu = 99.200 euros + IVA (21%) i un termini d’execució del contracte 2 anys a comptar
des del dia següent a la signatura del contracte i amb possibilitat de prorrogar-se, anualment, fins a un
màxim de 2 anys més.
Vist l’ofici de l’Inspector Cap de la Policia Local de data 20 de febrer de 2019, demanant l’inici de
l’expedient administratiu per a la contractació esmentada a l’encapçalament.
Vist el document descriptiu del contracte subscrit per per l’Inspector Cap de la Policia Local en data 11 de
juny de 2019, mitjançant el qual es justifica la necessitat de la contractació del subministrament i la no
divisió en lots i, d’entre d’altres aspectes, es determinen els preus unitaris base de la licitació, amb un
pressupost màxim estimat de 120.032 euros (IVA inclòs) per dos anys de contracte, i el seu valor estimat
en 238.080 euros (sense IVA), es determinen la solvència, els criteris d’adjudicació i s’estableix la durada
del contracte en 2 anys a comptar des del dia següent a la signatura del contracte i amb possibilitat de
prorrogar-se, anualment, fins a un màxim de 2 anys més.
Atès que a l’esmentat Document Descriptiu del Contracte es descriuen les necessitats administratives que
justifiquen la contractació, consisteixen en:

«Es necessari aquest subministrament per al manteniment, conservació, nova senyalització i
substitució de la senyalització existent a les diferents zones del municipi de Pineda de Mar.»
Atès que es justifica a l’expedient la no divisió en lots del present contracte, pels següents motius:

«No es considera adient la divisió en lots. L’adjudicació a un únic licitador, facilita de forma
considerable el control de les comandes, l’inventari i les possibles deficiències, contribuint a una
millor qualitat del servei i dotant-lo d’una major eficàcia.»
Vistos els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que juntament
amb els plecs de clàusules administratives generals tipus vigents a aquesta Administració Municipal,
hauran de regir el contracte.

Plaça de Catalunya, 1 (08397 Pineda de Mar) | NIF P0816200J | 93 767 15 60 | ajuntament@pinedademar.org

[Pàgina 1/3]

Vist l’informe tècnic i jurídic emès en data 6 d’agost de 2019 pel Servei de Contractació i Compres i per
Secretaria General, obrant a l’expedient.
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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; el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic; Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot
allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment; Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, així com pel Plec de Clàusules
Administratives Generals aplicables als contractes d'obres aprovat per aquesta corporació, essent les seves
prescripcions, d’acord amb la seva clàusula quarta, automàticament modificades per les modificacions
legislatives posteriors; i demés disposicions concordants i de legal aplicació, es proposa a l’Alcaldia
l’adopció del següent acord:
Vista la documentació de l'expedient, la Junta de Govern Local adopta l'acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del «Subministrament de la senyalització de la via pública de
competència de l’Ajuntament de Pineda de Mar», el pressupost base de licitació del qual el constitueixen
els preus unitaris especificats al Plec de clàusules administratives particulars, amb un pressupost màxim
estimat de 120.032 euros, IVA del 21% inclòs, (Preu 99.200 euros + 21% d’IVA: 20.832 euros) el qual té
caràcter orientatiu i no vinculant, constituint el límit màxim de despesa prevista en virtut d’aquest
contracte, i amb un termini d’execució de 2 anys a comptar des de la signatura del contracte, amb
possibilitat de prorrogar-se per anualitats, any a any, fins un màxim de 2 anys més, previ acord exprés de
la Corporació, sense que la seva vigència, incloses les pròrrogues pugui excedir els quatre anys.
Segon. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que
juntament amb el plecs de clàusules administratives generals tipus vigents a aquesta Administració
Municipal, hauran de regir el contracte.
Tercer. Aprovar les autoritzacions de la despesa per import de 120.120 euros IVA inclòs, a que es contrau
el pressupost màxim estimat del contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de despesa PL 132 63
300 dels corresponents pressupostos municipals, amb el següent desglossament:
Exercici

«A»

Import (IVA inclòs)

2019

Referència 22019000367
Apunt previ 920190000294

26.838,56 euros

2019

Referència 22019001381
Apunt previ 920190000606

13.161,44 euros

2020

Apunt previ 920199000010

60.060 euros

2021

20.060 euros

TOTAL

120.120 euros
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Restant sotmesa l’executivitat d’aquestes despeses a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat
i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte als exercicis corresponents.
Quart. Autoritzar l’obertura de la licitació per a l'adjudicació del contracte esmentat mitjançant
procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, amb la utilització de mitjans electrònics per a la
presentació d’ofertes, de conformitat amb el que disposen els articles 131.2 i 156 i següents i el punt
tercer de la Disposició Addicional quinzena de la LCSP, amb l’aplicació de diversos criteris d'adjudicació;
procedint, d’acord amb el que preveu l'article 135.1 de la LCSP, .al tràmit de publicació de la licitació al
perfil del contractant de l’Ajuntament de Pineda de Mar, mitjançant l’eina Sobre Digital integrada a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya., prèvia publicació del preceptiu anunci de
licitació al «Diari Oficial de la Unió Europea», d’acord amb el que preveu l'article 135.1 de la LCSP .)
Cinquè Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució
dels precedents acords.
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