
DECRET NÚM.

Contractació-20
DA/sm/jr
Núm. exp.: 2015/1723

Decret relatiu a la segona pròrroga dels serveis necessaris per al 
desenvolupament dels programes (pt01 i pt02) de suport a la gestió i control de 
la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de 
legionel·losi, del catàleg de serveis de Dipsalut

El Consell Rector de Dipsalut, en reunió ordinària número 2015/11, de data 13 
d’octubre de 2015, va aprovar iniciar l’expedient de contractació dels serveis per al 
desenvolupament dels programes Pt01 i Pt02 de suport a la gestió i control de les 
instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de la legionel·losi.

En data 18 de gener de 2016, per decret de la Presidència de Dipsalut es va adjudicar 
el contracte de serveis necessaris per al desenvolupament dels programes (Pt01 i 
Pt02) de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc 
per a la transmissió de la legionel·losi a la UTE CENTRE D’ESTUDIS DE LA 
CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE MATERIALS, S.L. & BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L., 
amb NIF U55255566, per un import d'UN MILIÓ SIS-CENTS SEIXANTA-TRES MIL 
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.663.054,50 €), IVA 
EXCLÒS, per un període de dos anys amb la possibilitat de pròrrogar-ne la vigència, 
anualment i com a màxim, dos anys addicionals.

En data 25 de febrer de 2016, Dipsalut i la UTE CENTRE D’ESTUDIS DE LA 
CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE MATERIALS, S.L. & BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L., 
van formalitzar el contracte per als serveis necessaris per al desenvolupament dels 
programes (Pt01 i Pt02).

En data 22 de febrer de 2018, per decret de la Presidència de Dipsalut, s’aprova la 
pròrroga del contracte per un any addicional.

En data 13 de novembre de 2018, el cap de l’Àrea de Protecció de la Salut emet un 
informe tècnic on exposa que:

 L’empresa ha complert satisfactòriament amb les condicions establertes, 
s’informa favorablement en relació amb el servei executat i es considera 
oportú prorrogar el contracte per UN ANY, d’acord amb la clàusula sisena dels 
plecs de clàusules administratives particulars del contracte.

 Les característiques del contracte durant el període de pròrroga es mantindran 
inalterades, sense que operi cap modificació.

 Que concorren raons d’interès públic per la continuïtat d’aquest servei en les 
mateixes condicions.

 La periodificació de la despesa prevista serà la següent:
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Anualitat (mesos compresos) Import  (IVA 
exclòs) IVA (21%) Import amb IVA

25.02.2019 fins a 31.12.2019 341.619,10 € 71.740,01 € 413.359,11 €

01.01.2020 fins a 24.02.2020   68.323,82 € 14.348,00 €   82.671,82 €

Total 409.942,92 € 86.088,01 € 496.030,93 €

D’acord amb els antecedents i fonaments de dret anteriors,  i vist l’informe del cap de 
l’Àrea de Protecció de la Salut, del 13 de novembre de 2018,  on informa 
favorablement sobre la pròrroga del contracte; en ús de la delegació que em 
confereixen la legislació vigent de règim local i l’article 15 c) dels Estatuts de Dipsalut, 
i d’acord amb la delegació de la Presidència de la Diputació de Girona, efectuada per 
Decret de 21 d’agost de 2018,

Disposo:

Primer. Aprovar la pròrroga del contracte de serveis necessaris per al 
desenvolupament dels programes (Pt01 i Pt02) de suport a la gestió i control de la 
salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de la legionel·losi 
adjudicat a la UTE CENTRE D’ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE 
MATERIALS, S.L. & BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L., amb NIF U55255566, per un 
import màxim de quatre-cents nou mil nou-cents quaranta-dos euros amb noranta-dos 
cèntims d’euro (409.942,92 €) i vuitanta-sis mil vuitanta-vuit euros amb un cèntim 
(86.088,01 €) corresponent a l’IVA, resultant-ne un import màxim total de quatre-cents 
noranta-sis mil trenta euros amb noranta-tres cèntims (496.030,93 €), per un termini 
d’un any, amb efectes des del dia 25 de febrer de 2019.

Segon.  Autoritzar i Disposar la despesa de 496.030,93 €, IVA inclòs, derivada 
d’aquesta pròrroga, que es farà efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària 
5/3110/22706 Serveis tècnics i assistència municipal Protecció. La periodificació 
prevista de la despesa és la que es detalla a continuació:

Anualitat (mesos compresos) Import  (IVA 
exclòs) IVA (21%) Import amb IVA

25.02.2019 fins a 31.12.2019 341.619,10 € 71.740,01 € 413.359,11 €

01.01.2020 fins a 24.02.2020   68.323,82 € 14.348,00 €   82.671,82 €

Total 409.942,92 € 86.088,01 € 496.030,93 €
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Tercer. Atès que la pròrroga del contracte comporta despeses de caràcter plurianual, 
al comprendre més d’un exercici pressupostari, la seva autorització i disposició es 
subordinarà al crèdit existent en el corresponent pressupost, 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. Publicar en el portal de transparència de Dipsalut la informació del pròrroga 
subscrita 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.

Cinquè. Comunicar les dades relatives de la pròrroga al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Sisè. Notificar aquest decret a l'adjudicatari.
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