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Núm. de Decret i Data:
2021DECR000730 14/07/2021

Núm. expedient.: X2021000891

DECRET
Identificació de l’expedient
Contracte de serveis de control integrat de plagues en locals, edificis de titularitat
municipal i diverses zones del municipi d’Anglès.

Antecedents

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Primer.- Vist que, als efectes previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, es considera necessari que es tramiti
un contracte administratiu de serveis control integrat de plagues en locals, edificis
de titularitat municipal i diverses zones del municipi d’Anglès.
Segon.- Consta a l’expedient el Decret d’incoació de 31 de maig de 2021, pel que
es dona inici a l’expedient de contractació.
Tercer.- Vist l’informe d’insuficiència de mitjans i l’informe justificatiu de necessitat,
idoneïtat i eficiència, de data 03 i 05 de juny de 2021.
Quart.-. Vist els Plecs de Prescripcions Tècniques i els Plecs de Clàusules
Administratives Particulars pels quals s’ha de regir el contracte en qüestió.
Cinquè.- Vista la despesa pressupostària anual assignada a l’expedient, que es
mostra a continuació:
Any
2021

Aplicació
311 22799 CONTRACTE
PLAGUES I ALTRES

Import (IVA inclòs)
CONTROL

4.356,00 EUROS

2022

*

7.200,00 EUROS

2023

*

2.844,00 EUROS
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*Atès que es tracta d’una despesa plurianual, aquesta es subordinarà al crèdit que
per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la
despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les
anualitats que correspongui.
Sisè.- Vist l’informe jurídic favorable emès pel Departament de Secretaria en data
14 de juny de 2021.
Setè.- Vist l’informe de fiscalització limitada favorable emès pel Departament
d’Intervenció el 17 juny de 2021.
Vuitè.- Vista l’Acta de la Mesa realitzada el 09 de juliol de 2021.
Novè.- Vist que s’ha comprovat que l’empresa no te deutes amb l’Ajuntament
d’Anglès.
Desè.- Vista la fiscalització favorable emesa per la Intervenció municipal.
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Fonaments de dret
Primer.- Vist allò que disposen els articles 308 a 315 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic en relació al contingut, execució i
resolució dels contractes de serveis.
Segon.- Vist l’article 17 de la LCSP, on es diu que es consideraran contractes de
serveis “aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el
desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent
d’una obra o subministrament, inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a
executar el servei de manera successiva i per un preu unitari”.
Tercer.- D’acord amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, la competència com a òrgan de
contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els
contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan
el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en
tot cas, la quantia de sis milions d’euros correspon a l’alcalde. En aquest cas, pel
que fa a la competència per adoptar el present acord recau en la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament d’Anglès, en virtut del decret d’alcaldia núm. 612 de 25 de
juny de 2019, pel qual l’Alcaldia delega a la Junta les competències com a òrgan de
contractació per la celebració de contractes superiors a un valor de 5.001,00 € i
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que no superin els límits competencials definits en la Disposició Addicional segona
de la LCSP.
Resolució
Per tot això exposat, i en virtut de les atribucions que legalment tinc conferides,
DECRETO:

Primer.- Avocar, per aquest acte en concret, la competència delegada a la Junta de
Govern Local per Decret de data 25 de juny de 2019.
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Segon.- Adjudicar el contracte de serveis de control integrat de plagues en locals,
edificis de titularitat municipal i diverses zones del municipi d’Anglès a l’empresa
Fitostinger S.L. amb CIF B67052324.
El contracte es regirà pel que es disposa al Plec de Clàusules Administratives
Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, d’acord amb la proposta
econòmica presentada, en la que s’estableix el compliment de totes les millores
proposades al PCAP i una oferta econòmica de 13.069,81 euros, IVA inclòs, per un
contracte de 2 anys amb possibilitat d’una pròrroga de dos anys de durada.
Tercer.- Disposar la despesa que es detalla a continuació:
Any

Aplicació

2021 (15/07/2021
a 31/12/2021)

311 22799 – CONTRACTE CONTROL
DE PLAGUES I ALTRES

Import (IVA inclòs)
2.995,17 €

2022

*

6.534,91 €

2023 (01/01/2023

*

3.539,73 €

a 14/07/2023
TOTAL (2 anualitats)

13.069,81 €

* D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’autorització
o realització de les despeses de caràcter plurianual, es subordinarà al crèdit que
per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la
despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les
anualitats que correspongui.
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Quart.- Nomenar com a responsable del contracte el Tècnic de Gestió
d’Administració General o persona en qui delegui, d’acord amb l’article 62 LCSP i
comunicar-li que d’acord amb l’article 210.2 LCSP en relació a la DA 3ra LCSP, la
intervenció general haurà d’estar present en la recepció material del contracte en
l’exercici de la funció interventora.
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’entendrà
efectuada mitjançant signatura d’acceptació de l’adjudicació per part del proposat
contractista, que haurà de tenir lloc dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació.
Sisè.- Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària i a la resta de les
empreses licitadores que han pres part en el procediment de contractació i
comunicar-la a la persona responsable del contracte.
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Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de l’Ajuntament
d’Anglès en compliment de l’article 151.1 en relació a l’article 159.6.e) LCSP i
comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Anglès, a la data de la signatura.

Àstrid Desset Desset

Sandra Pinos Martínez

Alcaldessa

Secretària Municipal

