Marc Brugat Carreras, secretari accidental de l’Ajuntament de Tordera,
CERTIFICO:

En dono fe, el secretari accidental Marc Brugat Carreras

Marc Brugat Carreras

16.- (PRP2018/269). - Adjudicació del contracte menor de subministrament consistent en
l’adquisició, instal·lació i certificació de línies de vida per a la coberta de l’edifici de
l’Ajuntament
Identificació de l’expedient
Títol
Regidoria
Núm. Expedient
Codi Classificació
Assumpte

1.- La regidoria delegada de Recursos Humans posa de manifest la necessitat de celebrar un
contracte menor de subministrament consistent en l’adquisició, instal·lació i certificació de
línies de vida per a la coberta de l’edifici de l’Ajuntament, atès que la instal·lació d’aquestes
línies milloren la seguretat dels treballadors i s’adeqüen a les normes de seguretat vigents i
l’Ajuntament de Tordera no disposa d’aquests mitjans fixes ni materials propis adequats i
suficients per dur a terme els treballs objectes del contracte i ser aquests necessaris per a
satisfer les necessitats de l’Ajuntament.
2.- L’11 de juliol de 2018, el senyor Enric Navalpotro González, responsable de Recursos
Humans, ha emès informe –proposta sobre la necessitat i justificació d’adjudicar el contracte
menor de subministraments consistent en l’adquisició, instal·lació i certificació de línies de vida
per a la coberta de l’edifici de l’Ajuntament.
3.- El 12 de juliol de 2018, el 5è. Tinent d’Alcalde per delegació, en virtut del Decret núm.
2016/1625, de data 22 de desembre de 2016, ha emès Informe de necessitat de l’òrgan de
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Contracte menor de subministrament consistent en l’adquisició,
instal·lació i certificació de línies de vida per a la coberta de l’edifici de
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1-4-6-5 Contractació menor de subministraments
Adjudicació del contracte menor

Antecedents:

04/09/2018 1r. Tinent d'alcalde

Signatura 2 de 2

04/09/2018 Secretari accidental

Que la Junta de Govern Local, en sessió tinguda en data 30 d'agost de 2018, va prendre, entre
altres i a reserva dels termes definitius que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, el
següent acord:
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contractació favorable sobre el contracte menor de subministraments consistent en
l’adquisició, instal·lació i certificació de línies de vida per a la coberta de l’edifici de
l’Ajuntament.
4.- El 12 de juliol de 2018, la Interventora interina ha emès Informe d’Intervenció núm. 232 /
2018 favorable sobre l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient.
Fonaments de Dret:
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04/09/2018 1r. Tinent d'alcalde
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04/09/2018 Secretari accidental

1.- La legislació aplicable està constituïda, bàsicament, per les següents normes:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen 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 (d’ara en endavant “LCSP”).
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de
Contractes del Sector Públic, en tot allò que no estigui derogat per la Llei 9/2017.
d) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no estigui derogat
per la Llei 9/2017.
2.- Els contractes menors, d’acord amb els articles 29.8, 63.4, 65, 116 a 118, 131.3, 153.2,
308.2, 335.1 i 346.3 del LCSP, tenen les següents característiques:
 Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000,00 €,
quan es tracti de contractes d’obres, o valor estimat inferior a 15.000,00 €, quan es
tracti de contractes de subministraments o de serveis. Els imports anteriors no inclouen
l’IVA.
 La tramitació de l’expedient només exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que
motivi la necessitat del contracte, requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació al
mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits establerts a les
normes de desenvolupament de la llei.
 En el contracte menor d’obres s’ha d’afegir, a més, el pressupost de les obres, sense
perjudici que hi hagi d’haver el projecte corresponent quan ho requereixin normes
específiques. També s’ha de sol·licitar l’informe de les oficines o unitats de supervisió a
què es refereix l’article 235 quan el treball afecti l’estabilitat, seguretat o estanquitat de
l’obra.
 Poden adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que
compti amb l’habilitació professional necessària per a la realització de la prestació.
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 No poden tenir una durada superior a 1 any ni ser objecte de pròrroga.
 No són susceptibles de revisió de preus.
 No es contractarà personal o empleats a través del contracte menor de serveis. Per tant,
els empleats o responsables de l’Administració no duran a terme actes que impliquin
exercir facultats que, com a part de la relació juridicolaboral, corresponen a l’empresa
contractista.
 S’ha de justificar a l’expedient que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar
l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que, individualment o conjuntament, superin la xifra que consta a
l’apartat primer d’aquest article. En queden exclosos els supòsits enquadrats a l’article
168.a).2n de la LCSP (quan només es puguin encomanar a un empresari determinat, per
alguna de les raons següents: que el contracte tingui per objecte la creació o adquisició
d’una obra d’art o representació artística única no integrant del patrimoni històric
espanyol; que no hi hagi competència per raons tècniques; o que sigui procedent la
protecció de drets exclusius, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial).
 S’ha de publicar al Perfil de contractant la informació de les dades del contracte menor
adjudicat, almenys, el seu objecte, la durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’impost
sobre el valor afegit, i la identitat de l’adjudicatari.
 S’ha de comunicar al Registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques dels contracte menor adjudicat, entre les quals hi figurarà la identitat de
l’adjudicatari, l’import d’adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de
l’impost sobre el valor afegit.
 S’ha de remetre al Tribunal de Comptes una relació dels contractes menors subscrits, en
la qual s’hi farà constar la identitat de l’adjudicatari, l’objecte del contracte i la quantia,
que es remet directament per via electrònica la Plataforma de Contractació.
3.- Pel que fa a l’òrgan competent, atès que la quantia del contracte no supera el 10 % dels
recursos ordinaris del Pressupost –que per a l’exercici 2018 ascendeixen a 17.450.560,00 eurosni, en qualsevol cas, la quantia de 6 milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual, ni la
seva durada és superior a 4 anys, d’acord amb la Disposició Addicional 2a de la LCSP, l’òrgan de
contractació competent seria l’Alcalde, el qual, no obstant, mitjançant Decret d’Alcaldia núm.
2016/1623, de 22 de desembre de 2016, va delegar, entre d’altres, aquesta competència a
favor de la Junta de Govern Local, al tractar-se d’una competència delegable.
Per això, la Junta de Govern Local adopta els següents
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ACORDS
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Primer.- Aprovar l’Informe de necessitat de l’òrgan de contractació favorable sobre el contracte
menor de subministraments consistent en l’adquisició, instal·lació i certificació de línies de vida
per a la coberta de l’edifici de l’Ajuntament, de data 12 de juliol de 2018, emès pel 5è. Tinent
d’Alcalde per delegació, en virtut del Decret núm. 2016/1625, de data 22 de desembre de 2016.
Segon.- Adjudicar, en aplicació del articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, el contracte
menor de subministraments consistent en l’adquisició, instal·lació i certificació de línies de vida
per a la coberta de l’edifici de l’Ajuntament, a favor de l’empresa Securman, SL, per considerar
que aquesta empresa té capacitat d’obrar i habilitació professional, és idònia i adequada a les
necessitats atenent a les prestacions que configuren l’objecte del contracte i reuneix les
condicions de solvència econòmica i financera i solvència tècnica o professional exigides per la
normativa de contractació, amb subjecció al règim legal dels contractes menors i a l’oferta
presentada, d’acord amb el termes següents:

Nom del contracte:
Tipus de contracte:
Objecte del contracte:
Codi CPV:
Durada del contracte:
Lloc de realització:
Aplicació pressupostària:
Responsable del contracte:
Empresa adjudicatària:
CIF empresa adjudicatària:
Import net:
IVA al 21 %:
Import total adjudicat:
Règim de pagament:
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Determinacions tècniques:

Contracte menor de subministraments consistent en l’adquisició,
instal·lació i certificació de línies de vida per a la coberta de l’edifici
de l’Ajuntament
Subministrament – Subtipus: - Adquisició
Instal·lació de dues línies de vida a l'edifici de l'Ajuntament
col·locades una a la coberta superior de 13 metres de longitud i
dissenyat per a dues persones, i la segona a la coberta inferior i
terrassa intermitja de l'edifici de 6 metres de longitud
35113300-2 Instal·lacions de seguretat
Entrega i instal·lació dels béns dins el termini màxim de 3 mesos a
comptar de l'endemà de la notificació de l'adjudicació
Edifici Ajuntament de Tordera - Plaça de l'Esglèsia, 2
2018/0600/920/16009/01 Assistència Sanitària Personal i
Prevenció de Riscos
Enric Navalpotro Gonzalez, responsable departament de Recursos
Humans
SECURMAN, SL
B63879829
5.912,80 €
1.241,69 €
7.154,49 €
Pagament una vegada instal·lat el material i acceptat per
l'Ajuntament
Garantia mínim d’1 any o superior, d’acord amb el fabricant
Especificades al pressupost de data 14/06/2018, núm. INST180113,
que s'adjunta com a Annex
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Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per un import total de 7.154,49 €, impostos inclosos,
amb càrrec a la partida pressupostària 2018/0600/920/16009/01 en concepte d'Assistència
sanitària personal i prevenció de riscos, que figura al pressupost vigent de l’Ajuntament de
Tordera per a l’exercici 2018.
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Quart.- Facultar a l’Alcalde, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la
Corporació, procedeixi a la signatura dels documents necessaris per a l’efectivitat dels acords
anteriors, si escau.
Cinquè.- Publicar al Perfil de contractant la informació de les dades del contracte menor
adjudicat, almenys, el seu objecte, la durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’impost sobre el
valor afegit, i la identitat de l’adjudicatari, i remetre aquestes dades directament al Tribunal de
Comptes per via electrònica des de la Plataforma de contractació on s’hi allotja el Perfil de
contractant.
Sisè.- Comunicar al Registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades
bàsiques dels contracte menor adjudicat, entre les quals hi figurarà la identitat de l’adjudicatari,
l’import d’adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l’impost sobre el
valor afegit.
Setè.- Fer constar que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, poden
interposar-se els recursos següents:


Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu,
en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta
notificació, d’acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.



Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.
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Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri
oportú.

Marc Brugat Carreras
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I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau del 1r tinent d’alcalde delegat,
Josep Llorens Muñoz, en virtut del decret d’Alcaldia núm. 2016/1625, de 22 de desembre de
2016.
Tordera, a data de signatura electrònica

04/09/2018 1r. Tinent d'alcalde
Signatura 1 de 2

04/09/2018 Secretari accidental

Vuitè.- Notificar la resolució presa a la persona interessada, en el termini màxim de 10 dies
hàbils a comptar a partir de l’endemà de la seva adopció, als efectes oportuns, i donar-ne
compte al departament d’Hisenda i al departament de Recursos Humans.
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