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Decret d’adjudicació de l’arrendament d’un espai d’emmagatzematge extern.

En data 5 de març de 2019, el cap de Servei Jurídics, Econòmics i Organització de Dipsalut
emet un informe on justifica la necessitat de dur a terme la contractació referenciada, així
com la manca de mitjans propis, i proposa l’inici de l’expedient de licitació corresponent.
En data 4 d’abril de 2019, mitjançant decret de Presidència, es va aprovar l’inici de
l’expedient per a l’arrendament d’un espai d’emmagatzematge extern, per un import màxim
de vint mil quatre-cents euros (20.400,00 euros) IVA exclòs, per un termini de dos anys amb
la possibilitat de prorrogar-ne la durada fins a un màxim d’un any addicional.
De conformitat amb el què estableix l'article 9.2 de la Llei 90/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP), el contracte d'arrendament d'immobles és un negoci
jurídic de caràcter privat patrimonial, exclòs de l’àmbit de la seva aplicació i que es regirà per
la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les administracions públiques (LPAP).
Atès que la normativa patrimonial no regula un procediment concret i d’acord amb els
principis que li son d’aplicació, es considera oportú aplicar el procediment obert simplificat
abreujat, regulat a l’article 159.6 de la LCSP.
En data 5 d’abril de 2019, es publicà l’anunci de licitació al perfil del contractant de Dipsalut, i
l’endemà, s’inicià el període de presentació d’ofertes que va finalitzar el dia 23 d’abril de
2019.
Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, van presentar documentació per a
participar en aquesta licitació les empreses següents:
Empresa

NIF

Núm. Registre d’entrada

Data

Tot hi Cap, SL

B17936790

E-2019/2088

05/04/2019

Self Storage Metrecúbic 2006, SL

B17887027

E-2019/2371

20/04/2019

Un cop complerts els tràmits preceptius s’emet l’informe final de valoració pel qual i d’acord
amb l’article 2.7.2 Adjudicació, apartat B.6, de l’acord de fiscalització i intervenció limitada
prèvia de requisits bàsics de la Diputació de Girona i les entitats del seu sector públic
subjectes a funció interventora (en endavant, Acord Fiscalització), aprovat pel Ple de 15 de
maig de 2018, i modificat pel Ple 16 d’octubre de 2018, en tractar-se d’un expedient obert
simplificat abreujat sense constitució de mesa, s’ha constatat que les empreses han
presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres
a) i c) de l’article 140.1 de la LCSP, així com la seva inscripció al RELI.
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Així doncs, i vist l’article 159.6 apartat b) de la LCSP, i la clàusula 13a del PCAP, per aquest
procediment no serà necessari el requeriment d’aportació de la documentació prèvia a
l’adjudicació, atès que no s’haurà d’acreditar la solvència econòmica, financera, tècnica o
professional, ni es requerirà la constitució de la garantia definitiva.
Finalment, valora les ofertes rebudes, les classifica per ordre decreixent i constata que la
puntuació final obtinguda és la següent:
Empresa

Criteri 1 (99/100 punts)

Criteri 2 (1/100 punts)

Total

Tot hi Cap, SL

99,00 punts

0 punts

99,00 punts

Self Storage Metrecúbic 2006,
SL

88,34 punts

0 punts

88,34 punts

En data 17 de maig de 2019, el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització i la gerent
de Dipsalut emeten la corresponent proposta d’adjudicació.
Vist l’informe positiu de fiscalització, emès per la Intervenció de Dipsalut, en data 6 de juny
de 2019.
En virtut de tot l’anterior i de l’informe emès pel cap de Serveis Jurídics, Econòmics i
Organització de Dipsalut, de data 14 de maig de 2019 i la proposta d’adjudicació emesa en
data 17 de maig de 2019; en ús de les atribucions que em confereixen la legislació vigent
de règim local i l’article 15 dels Estatuts de Dipsalut, d’acord amb la delegació de la
Presidència de la Diputació de Girona, efectuada per Decret de 21 d’agost de 2018 i amb
l’article 34 dels Estatuts de Dipsalut que estableix que finalitzat el mandat els òrgans de
govern unipersonals continuen amb les seves funcions per a l’administració ordinària de
l’organisme fins a la renovació dels seus membres,

DISPOSO:
Primer. Adjudicar el contracte d’arrendament d’un espai d’emmagatzematge extern a
l’empresa Tot hi Cap, SL, amb NIF B17936790, per un import de disset mil set cents
cinquanta-dos euros (17.752,00 €), IVA no inclòs, que sumant 3.727,92 euros en concepte
d’IVA, fa un total de vint-i-un mil quatre cents setanta-nou euros amb noranta-dos cèntims
(21.479,92 €) IVA inclòs, per un termini d’execució de dos anys i amb efectes des de la data
de signatura de la notificació de l’adjudicació.
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Segon. Reajustar l’autorització de la despesa prevista al decret d’inici, de data 4 d’abril de
2019, tal com disposa l’article 2.7.2 apartat C2, de l’acord de fiscalització i la clàusula B.3 del
quadre de característiques del PCAP, segons el següent quadre de periodificació:
Anualitat

Preu

IVA (21%)

Import total

De juny a desembre de 2019
Any 2020

5.177,69 €
8.876,00 €

1.087,31 €
1.863,96 €

6.265,00 €
10.739,96 €

De gener a maig de 2021

3.698,31 €

776,65 €

4.474,96 €

Total

17.752,00 €

3.727,92 €

21.479,92 €

Tercer. Disposar la despesa de l’arrendament d’un espai d’emmagatzematge extern, per
import de VINT-I-UN MIL QUATRE CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS
CÈNTIMS (21.479,92 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2/3110/20200 arrendament
edificis, del pressupost de Dipsalut. La periodificació prevista de la despesa per a tota la
durada del contracte, és:
Preu

IVA (21%)

Import total

De juny a desembre de 2019
Any 2020

Anualitat

5.177,69 €
8.876,00 €

1.087,31 €
1.863,96 €

6.265,00 €
10.739,96 €

De gener a maig de 2021

3.698,31 €

776,65 €

4.474,96 €

Total

17.752,00 €

3.727,92 €

21.479,92 €

Atès que el contracte comportarà despeses de caràcter plurianual, al comprendre més d’un
exercici pressupostari, la seva autorització o realització se subordinarà al crèdit que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'article 174 del text refós
de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
Quart. Designar com a responsable del contracte al cap de Serveis Jurídics, Econòmics i
Organització, Sr. David Álvarez Carreño.
Cinquè. Publicar l’adjudicació i la formalització del present contracte al perfil del contractant
de Dipsalut.
Sisè. Publicar en el portal de transparència de Dipsalut la informació del contracte subscrit
que preceptua l'article 13 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Setè. Comunicar les dades relatives a l'adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
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Novè. Notificar el present acord a l’empresa Tot hi Cap SL, amb l’advertiment que, segons
disposa l’article 159.6.g) de la LCSP, i la clàusula 15.4 del PCAP, el contracte es
perfeccionarà amb la signatura d’acceptació de la notificació de la resolució d’adjudicació del
contractista i el retorn del document a l’administració contractant en el termini màxim de 3
dies hàbils. Així mateix, no serà necessària la formalització del contracte en document
administratiu.

