SERVEI DE CONTRACTACIÓ
Regidoria d’Urbanisme.
Departament: Serveis Urbans
Exp. SER_OBE_2020_0002
MS/rmg

DECRET-ALCALDE
S. Sa. JORDINA FREIXANET i PARDO, Tinent d’Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Lleida
Lleida, a la data de la signatura electrònica
Vist l’informe previ justificatiu de la Veterinària Municipal i el Cap de Servei de Serveis
Urbanas de data 16 d’abril de 2020 complementat pel de data 21 d’abril de 2020, per a la
contractació del Servei de control de plagues a la via pública i espais municipals del municipi
de Lleida, tramitació urgent, mitjançant procediment obert amb diversos criteris
d’adjudicació, amb un pressupost de 110.000,00 € + 11.000,00 € d’IVA (Total: 121.000,00
€).
Atès la Disposició Addicional 5a del DL 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures
econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per
la COVID-19 i altres de complementàries, relativa a la tramitació urgent dels procediments.
Vist el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que
han de regir la contractació del Servei de control de plagues a la via pública i espais
municipals del municipi de Lleida, tramitació urgent, d’acord amb la DA5a del DL 11/2020,
de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar
els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries,
mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, amb un pressupost de
110.000,00 € + 11.000,00 € d’IVA (Total: 121.000,00 €), amb el següent desglossament per
anualitats:
Període
01/7/2020 a 31/12/2020
01/01/2021 a 31/12/2021
01/01/2022 a 31/06/2022
TOTAL

Base
32.083,30 €
55.000,00 €
22.916,70€
110.000,00 €

Iva 10 %
3.208,33 €
5.500,00 €
2.291,67 €
11.000,00 €

Total
35.291,63€
60.500,00 €
25.208,37 €
121.000,00 €

Vista l’Autorització (A) de la despesa a càrrec de la partida 04.9200.22799 de l’exercici
pressupostari de l’any 2020, per import de 35.291,63 €, corresponent al pressupost de 2020,
pel període del 01/07/2020 al 31/12/2020.
Vista l’Autorització (A) de la despesa, d’exercici futurs (2021 i 2022) a càrrec de la partida
04.9200.22799, per un import total de 85.708,37 €, segons el següent desglossament:
➢ Any 2021, període 01/01/2021-31/12/2021, per un import de 60.500,00 €.
➢ Any 2022, període 01/01/2022-31/06/2022, per un import de 25.208,37 €.
Considerant allò que estableixen els arts. 17, 116, 117, 119, 122, 124 i 156 de 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.
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Considerant allò que estableix la Disposició Addicional 2a i 3a de 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.
Considerant la Disposició Addicional 5a del Decret Llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual
s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la
pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries, relativa a la tramitació
urgent dels procediments.
Considerant allò establert a l’art. 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic.
Considerant les delegacions fetes, en matèria de Contractació, segons la resolució
Primera.C.1) del Decret-Alcalde de data 28 de juny de 2019.
Fent us de la delegació de les competències de l’Alcaldia en matèria de Contractació, feta
pel MI Sr. Alcalde segons Decret-Alcalde de data 2 d’agost de 2019, en el dia d’avui

RESOLC:
1r.- Aprovar l’informe previ justificatiu Veterinària Municipal i el Cap de Servei de Serveis
Urbanas de data 16 d’abril de 2020, complementat pel de data 21 d’abril de 2020 per a la
contractació del Servei de control de plagues a la via pública i espais municipals del municipi
de Lleida, tramitació urgent, mitjançant procediment obert amb diversos criteris
d’adjudicació, amb un pressupost de 110.000,00 € + 11.000,00 € d’IVA (Total: 121.000,00 €)
i que justifica la necessitat de l’aixecament de la suspensió de terminis en relació a la
contractació d’aquesta licitació i declarar la urgència en la tramitació.
2n.- Declarar la urgència en la tramitació de la contractació del Servei de control de plagues
a la via pública i espais municipals del municipi de Lleida, d’acord a la Disposició Adicional
5a del DL 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i
administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de
complementàries.
3r.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que han de regir la contractació del Servei de control de plagues a la via pública i
espais municipals del municipi de Lleida, tramitació urgent, d’acord amb la DA5a del DL
11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries,
mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, amb un pressupost de
110.000,00 € + 11.000,00 € d’IVA (Total: 121.000,00 €), amb el següent desglossament per
anualitats:
Període
01/7/2020 a 31/12/2020

Base
32.083,30 €

Iva 10 %
3.208,33 €

Total
35.291,63€
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01/01/2021 a 31/12/2021
01/01/2022 a 31/06/2022
TOTAL

55.000,00 €
22.916,70€
110.000,00 €

5.500,00 €
2.291,67 €
11.000,00 €

60.500,00 €
25.208,37 €
121.000,00 €

4t.- Autoritzar (A) la despesa a càrrec de la partida 04.9200.22799 de l’exercici pressupostari
de l’any 2020, per import de 35.291,63 €, corresponent al pressupost de 2020, pel període
del 01/07/2020 al 31/12/2020.
Que s’habiliti crèdit en els exercicis pressupostaris 2021 i 2022 a càrrec de la partida
04.9200.22799, per un import total de 85.708,37 €, segons el següent desglossament:
➢ Any 2021, període 01/01/2021-31/12/2021, per un import de 60.500,00 €.
➢ Any 2022, període 01/01/2022-31/06/2022, per un import de 25.208,37 €.
5è.- Iniciar procediment licitatori mitjançant tramitació urgent, d’acord amb la DA5a del DL
11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries,
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, d’acord amb allò establert a l’art. 119 i
156 de 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.
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