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ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER APROVAR LA MODIFICACIO DE LA
DESPESA PLURIENNAL DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS I ELEMENTS CONSTRUCTIUS DE LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE CATALUNYA PER ALS EXERCICIS 2019-2020 DEL SERVEI
D’INFRAESTRUCTURES
ANTECEDENTS
Primer.- El passat 21 de juny es va aprovar la despesa pluriennal del servei de
manteniment de les instal·lacions i elements constructius de la Universitat Politècnica
de Catalunya per a l’exercici 2019-2020 , amb una durada de 2 anys i amb possibilitat
de prorrogar fins a dos anys més, per un pressupost màxim de 6.800.000,00€, IVA
inclòs
Segon.- En data 31 d’agost de 2018 es va rebre escrit d’impugnació basada en que en
els càlculs de les retribucions no s’havia tingut en compte el conveni de referència del
sector.
Tercer.- Analitzat el recurs pel Gabinet Jurídic, el Servei de Patrimoni i el Servei
d’Infraestructures s’arriba a la conclusió que cal posar com a conveni de referència el
del sector del metall.
Quart.- Amb els nous costos salarials de referència (segons acord pendent de
publicació del Conveni del metall de Barcelona), es proposa la modificació de la
despesa per un pressupost màxim de 7.994.826,24 €, IVA inclòs, a càrrec de les
anualitats següents:
Any 2019

1.998.706,56 € (21% IVA inclòs)

Any 2020

1.998.706,56 € (21% IVA inclòs)

Possibilitat de prorrogar durant 1 o 2 anys més
Any 2021

1.998.706,56 € (21% IVA inclòs)

Any 2022

1.998.706,56 € (21% IVA inclòs)

Cinquè.- Es seguirà el procediment d’acord amb l’establert a l’article 131 i següents de
la LCSP 9/2017.

FONAMENTS DE DRET
L’article 22 de les Bases d’Execució del Pressupost 2018 estableix:
"Aquestes despeses, anomenades despeses pluriennals, han d’aprovar-se de forma
expressa pel Consell Social a proposta del Consell de Govern "
En virtut del que precedeix, es formula la següent:

PROPOSTA D’ACORD
Aprovar la despesa pluriennal per a la contractació del Servei de manteniment de les
instal·lacions i elements constructius de la Universitat Politècnica de Catalunya per a
l’exercici 2019-2020, amb una durada de 2 anys i amb possibilitat de prorrogar fins a
dos anys més, per un pressupost màxim anual de 1.998.706,56€, IVA inclòs, per a la
seva posterior aprovació pel Consell Social.
Aquesta autorització està condicionada a la inclusió en els plecs corresponents
d’una prohibició de retribuir el personal assignat al contracte per sota de l’establert
en el conveni sectorial aplicable (1*)
Barcelona, a 4 octubre de 2018

NOTA (1*): El text en gris correspon a una esmena incorporada durant la sessió.
L'esmena, sotmesa a control de legalitat a petició del Consell Social, es retira de la
proposta d'acord presentada en la sessió de 5 de novembre del Ple del Consell Social,
òrgan competent per aprovar la despesa pluriennal a proposta del Consell de Govern
(LUC, article 89.d). En el Consell de Govern de 20 de novembre, l'acord es presenta
novament com a punt de l'ordre del dia i s'aprova sense les esmenes (acord
CG/2018/08/02).

