CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

247/2021

Junta de govern local

JAUME MIRÓ HERMS, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 27 / d’abril / 2021 s’adoptà l’acord següent:
Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient de contractació del manteniment i
millora de les instal·lacions de seguretat contra intrusió dels edificis
municipals de Castellterçol (Exp. 247/2021)
En data 20 d’abril del 2021, per la Secretaria - Intervenció de la Corporació s’ha emès un informe – proposta amb el
contingut literal següent:
«En data 4 de novembre del 2020 el regidor delegat de l’Àrea de Territori, Marc Romero Puente, ha ordenat la
tramitació del corresponent expedient de contractació del servei d’alarmes control d’accés/ anti robatori dels edificis
municipals següents: Ajuntament, Ràdio Castellterçol, Serveis Socials, Centre espai escènic, Espai Franch, pavelló,
Escola i Institut.
S’han incorporat a l’expedient tots els documents que resulten preceptius: Plec de clàusules administratives
particulars (PCAP), Plec de prescripcions tècniques (PPT), i aquest l’informe del Secretari - Interventor de la
Corporació.
La despesa per l’exercici 2021 anirà a càrrec de la partida 2021/920.21200 del vigent pressupost municipal, en el
qual figura consignació adequada i suficient pel finançament del contracte:

A la vista del que s’ha exposat, i del contingut dels documents que integren l’expedient de contractació, cal entendre
definida la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir amb el contracte, així com la idoneïtat de
l’objecte del contracte i del contingut de les prestacions, als efectes de donar compliment a l’article 28 de la LCSP.
El pressupost base de licitació és de 24.183,79 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
19.986,60 euros, pressupost net
4.197,19 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 %
La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu o cost que poden oferir les empreses
licitadores. Si s’excedeix la quantia del pressupost net l’oferta serà exclosa. El pressupost màxim de licitació s’ha
calculat d’acord amb l’objecte mixt del contracte:
a) Servei de manteniment que inclou els centres de l’annex I del PPT, connexió a CRA i despeses de telefonia mòbil
o GSM per un import màxim de 7.616,00 € (sense IVA)
b) Subministrament d’instal·lacions addicionals dels centres referenciats a l’annex I del PPT i segons criteris de
mínims expressats a l’annex II del PPT, que han de permetre el servei amb qualsevol central receptora d’alarmes
acreditada (CRA), per un import màxim de 12.370,60 € (sense IVA)
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Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització se
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos municipals.

El valor estimat (VE) del contracte i de les seves pròrrogues, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la
publicitat és de 27.602,60 euros, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit. Aquesta xifra inclou l’import total que
podria ser retribuït el contractista, incloent possibles pròrrogues i modificats, entre d’altres conceptes, tot d’acord la
previsió de l’article 101 LCSP.
A la vista de tot el que s’ha exposat, i als efectes de donar compliment a l’exigència continguda a la DA 3ª.8 de la
LCSP, s’informa favorablement l’adopció per l’òrgan de contractació d’una resolució motivada que contingui els
acords següents:
- Aprovar l’expedient de contractació del manteniment i millora de les instal·lacions de seguretat contra intrusió dels
edificis municipals de Castellterçol (Exp. 247/2021) per un termini de 2 anys, prorrogable anualment fins a un màxim
de 4 anys.
- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques preparades pels serveis
tècnics municipals.
- Atès que l’execució d’aquest contracte implica una despesa plurianual, el seu acord d’adjudicació s’haurà de
sotmetre a condició suspensiva de concreció del finançament pels exercicis successius.
- Disposar l’obertura del procediment obert, modalitat simplificada abreujada de l’article 159.6 de la LCSP, per
l’adjudicació del contracte.»
A la vista del qual, el regidor delegat de l’Àrea de Territori, Marc Romero Puente, ha elevat a la Junta de Govern
Local la següent proposta d'acord.
Sotmès l'assumpte a votació, per unanimitat dels presents, s'acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del manteniment i millora de les instal·lacions de seguretat contra intrusió
dels edificis municipals de Castellterçol (Exp. 247/2021) per un termini de 2 anys, prorrogable anualment fins a un
màxim de 4 anys.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques preparades pels
serveis tècnics municipals.
Tercer.- Atès que l’execució d’aquest contracte implica una despesa plurianual, el seu acord d’adjudicació s’haurà de
sotmetre a condició suspensiva de concreció del finançament pels exercicis successius.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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Quart.- Disposar l’obertura del procediment obert, modalitat simplificada abreujada de l’article 159.6 de la LCSP, per
l’adjudicació del contracte.

