AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)
JUAN MIGUEL MONTÉ FERRÚS, SECRETARI ACCTAL. DE L'AJUNTAMENT D'ASCÓ (RIBERA
D'EBRE)

C E R T I F I C O:
Que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 13 d’abril de 2022 adoptà, entre altres, el
següent acord:
2.10.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESTACIÓ
DELS SERVEIS RELATIUS A LA GESTORIA I ASSESSORAMENT LABORAL I DE SEGURETAT
SOCIAL PER A L’AJUNTAMENT D’ASCÓ (EXP. 1974/2021).
Antecedents de fet:
1.- En data 22/03/2022 l’Alcalde de la Corporació, incoa expedient per la contractació dels Serveis
relatius a la Gestoria i Assessorament Laboral i de Seguretat Social per a l'Ajuntament d'Ascó
2.- A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Serveis relatius a la Gestoria i Assessorament Laboral i de Seguretat Social per a l'Ajuntament
d'Ascó
Tramitació: Ordinària

Classificació
CPV:
Accepta renovació: No
79631000-6 /79140000-7

Tipus de contracte: Serveis

Revisió de
fórmula: No

preus

/ Accepta
variants: No

Pressupost base de licitació:
Impostos: 21%
50.808 €

Total: 61.477,68 €

Valor estimat del contracte:
Impostos: ___________
111.777,60 €

Total: ___________

Data d'inici execució:

Garantia provisional: No

Data fi execució:

Durada execució: 24 Durada màxima:
mesos
48 mesos

Garantia definitiva: Sí (5% Garantia complementària: Sí
de l'import de licitació, (5% de l'import de licitació
sense IVA: 2.540,40 €)
sense IVA: 2.540,40 €)

3.- Consta a l’expedient l’informe justificatiu emès pels Departaments de Recursos Humans Secretaria.
4.- El Departament de Secretaria ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i la Unitat
gestora el plec de prescripcions tècniques particulars, que regeixen la contractació anticipada del
servei, mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada. Els esmentats plecs
administratius són informats de conformitat amb l’informe de Secretaria de data 22 de març de 2022.
5.- Consta en l’expedient l’informe del Sr. Interventor, de 22 de març de 2022, en relació als plecs de
clàusules administratives i tècniques particulars de la contractació.
6.- El mateix dia, el Sr. Interventor, emet informe favorable de fiscalització.
Legislació aplicable:
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Procediment: Obert

AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

Tipologia del contracte: Article 17 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP)
Plec de clàusules : Articles 122 a 123 de la LCSP
Expedient de contractació: Article 116 de la LCSP: Iniciació i contingut de l’expedient. Article 117 de la
LCSP: Aprovació de l’expedient de contractació.
Procediments i forma d’adjudicació: article 156 de la LCSP: Procediment obert, no subjecte a
regulació harmonitzada.
Òrgan competent: La Disposició Addicional segona de la LCSP atribueix a l’Alcalde les competències
com a òrgan de contractació respecte als contractes quan el seu valor estimat del contracte no superi
el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en cap cas, la quantia de sis milions d’euros,
inclosos els plurianuals de durada no superior a quatre anys, sempre que l’import total de les
anualitats no superi ni el percentatge indicat ni la quantia assenyalada.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2019-0246 de data 28 de juny de 2019 es deleguen les competències a la
Junta de Govern Local (publicat en el BOP de Tarragona de 9 de juliol de 2019).
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb allò
que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i vista la
Proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents amb dret a vot,
acorda:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment Obert, no subjecte a regulació
harmonitzada, per la prestació dels Serveis relatius a la Gestoria i Assessorament Laboral i de
Seguretat Social per a l'Ajuntament d'Ascó, segons el plec de prescripcions tècniques redactat per la
unitat gestora.
El pressupost de licitació del contracte, per la duració inicial del contracte (2 anys), és de 50.808 €
(exclòs IVA), 61.477,68 € (IVA inclòs).

SEGON.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que han
de regir la licitació, adjudicació i execució del contracte que s’adjunten com annex III a aquesta acta.
TERCER.- Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

IVA

Total

RC

2022

01/929/22799/01

19.053 €

21%

23.054,13 €

005259

QUART.- Obrir la fase de licitació mitjançant la publicació de la convocatòria en el perfil del
contractant de l’Ajuntament per tal que es puguin presentar les proposicions per prendre part en
l’adjudicació a través de l’eina de Sobre digital.
El termini per la presentació de propostes serà de quinze (15) dies naturals comptats des del dia
següent de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant de l’Ajuntament d’Ascó.
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Existeix la possibilitat de prorrogar el contracte anualment (12 mesos) fins un màxim de dos anualitats
(24 mesos).

AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)
I per a que consti i d’acord amb l’article 206 del Reglament d’Organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, lliuro el present certificat amb el vistiplau del
Sr. Alcalde a Ascó, document signat electrònicament.
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Vist i Plau
L’ALCALDE

