DECRET DE PRESIDÈNCIA

NÚM. 383/2020

Assumpte: Contracte menor de manteniment de les instal·lacions de l’edifici de serveis i de
la depuradora del Centre d’Animals de Companyia del Segrià (CAAC)
Es planteja la necessitat de dur a terme un contracte menor en els termes següents:
Objecte: Manteniment instal·lacions i depuradora del Centre d’Animals de Companyia del Segrià
(CAAC)
Codi CPV: 45259000-7 Reparació i manteniment d’instal·lacions
45259100-8 Reparació i manteniment de planta depuradora d’aigües residuals
Preu Valor estimat del contracte: 2.196,75 €

IVA 21%: 461,32 €

Aquesta contractació es planteja davant la necessitat, posada de manifest en l’informe emès per la
cap dels Serveis Tècnics del Consell que s’incorpora a l’expedient, en el que es posa de manifest
que donada la situació de confinament degut a la Covid-19 cal contractar el servei de manteniment
preceptiu i preventiu de les instal·lacions del CAAC.
Mitjançant el Decret de Presidència 211/2020, de 13 de maig de 2020, es va adjudicar a SAUFER
SL el contracte menor de serveis de manteniment de les instal·lacions de climatització del Consell
Comarcal pel termini d’un any, també aquesta empresa s’ha desplaçat durant el confinament per
efectuar una actuació d’urgència al CAAC, per la qual cosa es considera que actualment aquesta
empresa es la més idònia per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de serveis.
Amb aquesta contractació no s’està alterant l’objecte del contracte per a evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació.
D’acord amb la tipologia i el pressupost de l’actuació, es tracta d’un contracte menor de serveis de
conformitat amb l’article 17 i l’article 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic.
Examinat l’expedient i en exercici de les facultats que em confereix la Disposició Addicional
Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, RESOLC:
Primer.- Adjudicar a l’empresa SAUFER SL amb CIF: B25325622 el contracte menor de serveis
de manteniment de de les instal·lacions de l’edifici de serveis i de la depuradora del Centre
d’Animals de Companyia del Segrià (CAAC) per import del 2.658,07 €, IVA inclòs, durant un
període de deu mesos, comptadors des del 18 d’agost de 2020.
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa amb càrrec a la partida
170/2120000 del pressupost comarcal i que, un cop realitzada la prestació, s’incorpori la factura i
es tramiti el pagament si així procedeix.
Tercer.- Informar a l’adjudicatari que per al cobrament de les despeses meritades, un cop efectuat
la prestació del servei, caldrà presentar els documents que es pot trobar al següent enllaç
http://www.segria.cat/arees/intervencio/tramits-proveidors, i que són:
- el certificat d’estar al corrent de pagament, segons el model 106 del Consell Comarcal del Segrià
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- la factura, que haurà d’emetre i presentar telemàticament adreçada a la presidència i presentada
al Registre General d’Entrades, i que serà conformada pel tècnic responsable del departament
corresponent, posteriorment fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció comarcal, per procedir
al pagament d’acord amb la legislació vigent.
- la factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un contracte menor, haurà de
contenir les dades que preveu l’art. 72 del RLCAP, com el número, i en el seu cas, sèrie,
denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de l’expedidor, descripció de l’objecte
del contracte i preu, així com lloc i data de la seva emissió.
Quart.- Notificar aquest decret a la Intervenció i a la Tresoreria comarcals i a l’adjudicatària amb
l’advertiment que contra aquest, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida. Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el
termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució al Registre de Contractes del Sector Públic i donar-ne
publicitat al Perfil del contractant en la declaració trimestral en els termes que preveu la LCSP.
Sisè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió ordinària que tingui lloc per al
seu coneixement.

Lleida, document signat electrònicament
El president

La secretària

David Masot Florensa

Carme Vallés i Fort
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