DECRET DE PRESIDÈNCIA 244/2019
Ramon Vilar Camprubí, president del Consell Comarcal del Moianès, a la vista de
l’expedient administratiu número 662/2019 dicto la resolució següent que es fonamenta en
els antecedents i fonaments que a continuació s’exposen:
Antecedents
1. Vistos els següents informes, que consten a l’expedient, mitjançant els quals es proposa i
justifica la necessitat de la contractació del servei d’assistència tècnica per a l’elaboració de
l’actualització del Pla d’Actuació Territorial del Moianès:
-

L’informe d’insuficiència de mitjans.
La memòria justificativa del contracte.
L’informe jurídic.
L’informe de fiscalització prèvia d’intervenció.

2. Les dades bàsiques del contracte són les següents:
 Objecte
L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei d’assistència tècnica per a l’elaboració
de l’actualització del Pla d’Actuació Territorial del Moianès, en l’àmbit del desenvolupament
econòmic local i de l’ocupació de la comarca del Moianès, amb l’objectiu d’identificar les
línies d’actuació i els projectes que permetin un òptim desenvolupament econòmic i social de
la comarcal del Moianès en el proper període.
 Durada del contracte
El termini màxim de lliurament dels treballs objecte del contracte serà el 30 d’octubre de
2020, o com a màxim 1 any des de la data de formalització del contracte.
 Pressupost de licitació i valor estimat del contracte
El pressupost base de licitació és de 22.000,00 € (IVA exclòs), als que cal afegir 4.620,00 €,
corresponents al 21% d’IVA, ascendint a la quantitat de 26.620,00 € (IVA inclòs).
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 22.000,00 € (IVA exclòs), no es
preveuen pròrrogues ni modificacions contractuals.
3. La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 241.22799 del pressupost vigent del Consell Comarcal.
Per a la resta dels exercicis, incloses les possibles pròrrogues, quedarà condicionada a
l'existència de consignació pressupostària adequada i suficient en cada exercici
pressupostari.

1/3

4. Vist l’informe jurídic, de data 11 d’octubre de 2019, el qual conclou que l’expedient de
contractació s’ajusta a dret, de conformitat amb allò que estableix la Disposició addicional
tercera, apartat 8 de la LCSP.
Fonaments de dret:
1. Naturalesa jurídica del contracte: Aquest contracte que té per objecte directe l'execució
d'un servei, és de naturalesa administrativa, d'acord amb l'article 17 de la LCSP.
La preparació, adjudicació, efectes i extinció del contracte s'han de regir pel seu plec de
clàusules administratives i plecs de prescripcions tècniques i per la normativa de
contractació que sigui d’aplicació.
2. Expedient de contractació: De conformitat amb el que disposa l’article 116 i 312 de la
LCSP, l’expedient comprèn la documentació constitutiva dels actes preparatoris i previs a
l’aprovació de l’expedient de contractació. Aquesta documentació la configuren els plecs de
clàusules administratives i prescripcions tècniques, el règim jurídic, econòmic i administratiu
del servei, i l’acreditació de la necessitat d’aquesta contractació.
El règim jurídic del contracte s’adequa a la legislació vigent. Els plecs de clàusules
administratives i prescripcions tècniques són específics per aquest contracte, i no li és
aplicable cap plec de clàusules generals.
Els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques regulen els aspectes que
prescriuen els articles 67 i 68 del RGLCAP.
3. Procediment i forma d’adjudicació: D’acord amb l’article 159.6 de la LCSP el procediment
obert simplificat sumari és el procediment d’adjudicació aplicable al present contracte.
De conformitat amb l’article 146.1 de la LCSP, el plec de clàusules administratives estableix
els criteris de valoració de les ofertes, els quals són avaluables automàticament.
4. Òrgan competent: De conformitat amb el que estableix la disposició addicional 2a de la
LCSP, l’òrgan competent per aprovar l’expedient de contractació és el President del Consell
Comarcal.
5. Per tot això, i d’acord amb l’article 117 de la LCSP, com a President del Consell Comarcal
del Moianès,
RESOLC:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del servei d’assistència tècnica per a
l’elaboració de l’actualització del Pla d’Actuació Territorial del Moianès, a adjudicar
mitjançant procediment obert simplificat sumari, regulat a l’apartat 6 de l’article 159 de la
LCSP, amb un valor estimat del contracte de 22.000,00 (IVA exclòs).
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques del servei d’assistència tècnica per a l’elaboració de l’actualització del Pla
d’Actuació Territorial del Moianès.
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Tercer. Convocar el procediment obert simplificat sumari, mitjançant anunci a publicar en el
Perfil del contractant del Consell Comarcal del Moianès, de conformitat amb l’article 135 de
la LCSP.
Quart. Donar compte d’aquest decret en el proper Ple que es celebri.
Ho mana i signa el President, a Moià, en la data de la signatura electrònica.

Intervingut i conforme,

LUIS SOLE Signat
digitalment per
SOLE DIEZ DIEZ - DNI LUIS
DNI 40894046T
40894046 (SIG)
Data: 2019.10.11
T (SIG)
18:37:46 +02'00'
Lluís Solé Díez

El President,
Ramon Vilar
Camprubi DNI
39340739K
(SIG)

Firmado
digitalmente por
Ramon Vilar
Camprubi - DNI
39340739K (SIG)
Fecha: 2019.10.11
20:34:21 +02'00'

Ramon Vilar Camprubí

El Secretari,
CPISR-1 C
JAUME
MIRÓ
HERMS

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C JAUME
MIRÓ HERMS
Fecha: 2019.10.11
20:35:06 +02'00'

Jaume Miró Herms
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