CERTIFICAT
ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL

JOSEP FERNANDES RODRIGUEZ, SECRETARI ACCIDENTAL DE L'AJUNTAMENT
DE SALLENT,
CERTIFICA: Que la Junta de Govern Local, que va tenir lloc el dia 19 de novembre de
2019, va adoptar entre d'altres el següent acord:
27. APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: SERVEIS DIVERSOS EN
L'ÀMBIT DE LA SANITAT.

ANTECEDENTS DE FET
Considerant que als efectes prevists en l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), l’òrgan de contractació entén
necessari que es tramiti, per constituir prestacions de caràcter periòdic, un contracte de
diversos serveis en l’àmbit de la sanitat, que comprengui el servei de control de plagues
(desinsectació i desratització), el servei de manteniment, control, captura i retirada de
coloms i el servei de control de la legionel·losi, en els diversos equipaments municipals.
Vist el Plec de Prescripcions Tècniques elaborat pels Serveis Tècnics municipals on es
descriuen les prestacions objecte de contractació.
Vist el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la present licitació i
els posteriors contractes de serveis
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria d’aquest Ajuntament.
Vist que de conformitat amb l’apartat 1 de l’article 159 de la de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), procedeix la tramitació
del present expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat.
Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveuen els articles 118 i
següents de la LCSP.
Atès que completat l’expedient de contractació, procedeix, de conformitat amb allò
establert en l’article 117 de la LCSP, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del
procediment de licitació.
L’execució del present contracte s’iniciarà el gener del 2020; conseqüentment i en virtut
de l’article 117.2 de la LCSP, el present expedient està subjecte a tramitació anticipada.
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Segons el precepte esmentat: “Els expedients de contractació podran ultimar-se inclús
amb l’adjudicació i formalització del contracte, fins i tot quan la seva execució, ja es
realitzi en una o en vàries anualitats s’hagi d’iniciar en el l’exercici següent. A aquestes
efectes, podran comprometre’s crèdits amb les limitacions que es determinin en les
normes pressupostàries de les diferents Administracions Públiques.”
Les obligacions econòmiques de caràcter plurianual del present contracte, de conformitat
amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, se subordinaran al crèdit que per cada
exercici autoritzen els respectius pressupostos.
Aquesta previsió resultarà d’aplicació en cadascun dels lots objecte del present contracte.
En tot cas, la despesa prevista per cada anualitat, és la següent:
- LOT 1: Control de plagues (desinsectació i desratització) – 7.517,00 IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 6.212,40 euros de pressupost net, 1304,60 euros en concepte
d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.
- LOT 2: servei de control, captura i retirada de coloms - 2.468,40 IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 2.040,00 euros de pressupost net, 428,40 euros en concepte
d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.
- LOT 3: legionel·losi - 3.697,14 IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3.055,49
euros de pressupost net, 641,65 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus
del 21%.

FONAMENTS DE DRET
L’òrgan competent per a contractar, a tenor del previst en la Disposició Addicional
Segona de la LCSP 2017, és l’Alcalde, qui ha delegat aquesta competència en la Junta
de Govern per Decret d’Alcaldia número 181, de 21 de juny de 2019.

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els
següents

ACORDS
1. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del
contracte administratiu de diversos serveis en l’àmbit de la sanitat, que comprèn els
lots següents:
 Lot 1: Control de plagues (desinsectació i desratització) (CPV 90900000-6)
 Lot 2: Servei de control, captura i retirada de coloms (CPV 90900000-6)
 Lot 3: Legionel·losi (CPV 90900000-6)
2. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació
dels serveis esmentats.

3. Aprovar la tramitació anticipada del contracte, essent el valor estimat total, resultant
de multiplicar els imports descrits per la durada màxima del contracte, 4 anys, és el
següent: 45.231,56 € de pressupost net, més 9.498,60 € en concepte d’IVA, amb el
desglossament per a cada lot següent:

 LOT 1: Control de plagues (desinsectació i desratització) – 7.517,00 IVA inclòs,
amb el desglossament següent: 6.212,40 euros de pressupost net, 1304,60 euros
en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.
 LOT 2: servei de control, captura i retirada de coloms - 2.468,40 IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 2.040,00 euros de pressupost net, 428,40 euros en
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.
 LOT 3: legionel·losi - 3.697,14 IVA inclòs, amb el desglossament següent:
3.055,49 euros de pressupost net, 641,65 euros en concepte d’Impost sobre el
Valor Afegit al tipus del 21%.
4. Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació del present contracte per
procediment obert simplificat, i anunciar-ne la licitació en el Perfil del Contractant
d’aquest Ajuntament, per a que en el termini de 15 dies naturals, a comptar a partir
del dia següent a la seva publicació, es puguin presentar propostes.

I perquè se’n prengui coneixement als efectes que calguin, lliuro aquest certificat, d’ordre i
amb el vistiplau del Sr. Alcalde a reserva dels termes que resultin de l’aprovació
d’aquesta acta, de conformitat amb allò que preveu l’article 206 del Reial Decret
2568/1986 de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, a Sallent, 21 de novembre de 2019.
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