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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

4515/2019

La junta de govern local

Cristina Altés Juárez, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 8 / de juliol / 2019 s’adoptà l’acord següent:

ANTECEDENTS:
I. La junta de govern local de 10 de maig de 2018 va aprovar les instruccions de la
contractació menor. Amb aquest document es volia dotar de seguretat jurídica l’ús
d’aquest procediment de contractació, demanda que es feia especialment necessària
amb motiu de les diferents interpretacions que de la llei 9/2017, de 8 de novembre de
2017, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP) s’havien fet per part de les
juntes consultives estatal i autonòmiques.
Transcorregut un any de la entrada en vigor de la LCSP, la oficina independent de
regulació i supervisió de la contractació (OIReScon) ha emès la seva instrucció 1/2019
de 28 de febrer de 2019, en la que atorga clarament un caràcter residual a l’ús dels
contractes menors, (1) que evidencia la necessitat de modificar el concepte de contracte
menor que es va plantejar en les instruccions aprovades per l’Ajuntament el maig de
2018 i (2) que fa necessari accelerar la implementació de mesures organitzatives i de
planificació, que s’hauran de programar atesa la impossibilitat de l’assumpció immediata
del volum de prestacions que, al quedar-se fora del nou marc legal del contracte menor,
hauran de ser objecte de licitació.
II. Per aquest motiu es va incoar expedient per la modificació de les instruccions de la
contractació menor aprovades per l’Ajuntament (exp. 3609/2019), redefinint-se el
concepte dels contractes menors, com “Els contractes d’obres de valor estimat inferior a
40.000 euros (sense IVA) i els contractes de serveis i subministrament de valor estimat
inferior a 15.000 euros (sense IVA), sent que aquest límit quantitatiu s’aplica per anualitat
pressupostària, per contractista, i per tipologies de prestacions que responguin a una
mateixa necessitat i finalitat no recurrent i, per tant, no susceptible de planificació ”.
En l’esmentat expedient, per providència de l’alcaldia es va demanar informe sobre les
conseqüències que se’n deriven de la instrucció 1/2019 de l’ORIeScon, així com de les
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mesures que caldria adoptar per la correcta contractació de prestacions per part de
l’Ajuntament.
III. Ha estat emés informe jurídic 36/2019, de data 2 de maig de 2019, quin apartat de
conclusions es transcriu:

“CONCLUSIONS
L’aprovació de la instrucció 1/2009 de la OIReScon, assumida en les bases
d’execució del Pressupost municipal de l’exercici 2019, comporta el
reconeixement del caràcter residual dels contractes menors, i obliga a redefinir el
seu concepte, per deixar clar la no possibilitat d’ús d’aquest procediment de
contractació en el cas de tractar-se de prestacions recurrents o susceptibles de
planificació.

1)

Modificar les instruccions de la contractació menor aprovades per la junta de
govern local de 10 de maig de 2018 en el sentit indicat en les consideracions
jurídiques d’aquest informe i segons proposta adjunta al present informe com
a annex I. Les noves instruccions es donaran conèixer als diferents
departaments implicats en la contractació d’obres, serveis o
subministraments, sent recomanable efectuar alguna sessió formativa.

2)

Elaborar i aprovar el pla de contractació de l’Ajuntament, que s’haurà d’anar
renovant anualment, en el que es programarà la seva activitat licitadora.
Aquest document requerirà de tots els departaments l’elaboració periòdica de
la relació de les prestacions que preveuen que es requeriran per prestar els
serveis quina gestió tenen assignada. En el departament de territori, és
urgent la creació d’un lloc de treball amb un perfil tècnic que permeti planificar
serveis i subministraments, redactar plecs tècnics i, fins i tot, fer seguiment
dels contractes adjudicats. Entre tant, es recomana contractar mitjançant
serveis externs la redacció de la documentació tècnica que s’escaigui.

3)

Crear una unitat o departament de contractació amb dotació de personal
suficient per poder assumir la licitació de tot allò que és recurrent,
susceptible de planificació i, en conseqüència, no abastable mitjançant
procediments de contracte menor.

4)

Aprovar l’adhesió genèrica a la central de compres de l’Estat, sense perjudici
d’aprovar quan es doni la oportunitat, les adhesions a acords marcs concrets
que vagi activant l’Estat per a la contractació de subministraments i serveis.
En aquest punt, es recomana també que es reclami a les instàncies que
correspongui l’ampliació de la dotació de productes i serveis en les centrals
de compres que permetin l’aprovisionament de serveis i subministraments
recurrents dels ens locals de forma àgil i amb total compliment de la
normativa de contractes del sector públic.

5)

Valorar la possibilitat d’establir un règim transitori en tant en quan les
prestacions no es troben correctament contractades, a fi de garantir pública
concurrència i objectivitat en les prestacions que s’hagin de contractar per
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En conseqüència, es recomana l’adopció de les següents mesures:

necessitats de servei públic inajornables.

IV. Per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2019 es van modificar
les instruccions de la contractació menor, assumint els criteris de la instrucció 1/2019 de
l’ORIeScon.
V. En data 13 de maig de 2019 la secretaria municipal va efectuar reunió formativa amb
els diferents departaments municipals als efectes d’exposar les novetats que comporten
en la tramitació dels contractes menors les instruccions modificades, (1) advertint que el
nou concepte de contracte menor redueix dràsticament les possibilitats d’ús d’aquest
procediment de contractació – que ha de quedar com a procediment residual, i (2)
insistint en la necessitat d’acometre un canvi de paradigma en la manera d’organitzar-se
els departaments, que obliga a planificar, a valorar les necessitats recurrents en el
funcionament dels serveis municipals, definint-les prestacions de serveis i
subministraments que es requerirant al llarg de l’any i que hauran de contractar-se.
VI. En data 15 de maig de 2019 s’ha requerit a tots els departaments municipals
l’elaboració de la relació de les prestacions que preveuen que es requeriran per prestar
els serveis quina gestió tenen assignada que ha de permetre elaborar i aprovar el pla
anual de contractació i programar les licitacions que en resultin segons els criteris de
prioritat que es marquin.
VII. Consta a l’expedient els informes emesos pels diferents departaments municipals en
el que es relacionen les prestacions que cal incorporar en el pla anual de contractació.

Primer.- Aprovar el pla de contractació 2019 – 2020 de l’Ajuntament de Roda de
Berà, que consta en l’annex I de la present proposta, i que inclou el conjunt de
contractes previstos pels Departaments municipals per l'any en curs, excloent la seva
contractació menor.
Les dades facilitades són una mera previsió i no vinculen l’Ajuntament. Per aquesta raó
poden haver-hi variacions entre la previsió i la contractació real final.

Segon.- Com sigui que per manca de medis personals no resulta possible iniciar la
licitació de totes les prestacions que consten en l’annex I, establir els següents
criteris de prioritat:
-

Imminència de la necessitat que motiva el contracte.
Major volum econòmic de la prestació.

Tercer.- Publicar el pla de contractació 2019 - 2020, en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Roda de Berà.
Quart.- Pel desenvolupament del pla de contractació, assignar temporalment al
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Per aquest motiu i d’acord amb allò previst a l’article 28.4 LCSP, complint amb les
prescripcions de la legislació vigent i assegurant l’estricte compliment dels principis
de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i equitat entre els
licitadors, aquesta alcaldia proposa a la junta de govern local l’adopció dels següents
acords:

personal de secretaria tasques de suport del departament de serveis jurídics,
encarregat de la tramitacióde les licitacions.
Cinquè.- En tant en quant no es facin efectives les licitacions relacionades en el pla
anual, aplicar transitòriament el règim jurídic contingut en les instruccions de la
contractació menor, per dotar aquells serveis municipals que, pel seu caràcter
imprescindible, no admetin espera i que, per tant, requereixin el proveïment continu
de prestacions. En aquestes contractacions els òrgans gestors hauran de justificar el
caràcter inajornable de la prestació, faran referència expressament a l’aplicació
d’aquest règim transitori i justificaran el compliment de la resta de requisits que
permeten fer ús del procediment d’adjudicació directa.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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