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Identificació de l’Expedient:
Denominació del contracte:
Codi de l’Expedient:
Tipus de Contracte:
Règim:
Procediment:

Servei de neteja dels vestidors i serveis de la
piscina municipal de Sant Cugat Sesgarrigues, del
25 de juliol al 31 d’agost de 2022
2022_906
Serveis
Ordinari
Contracte Menor

INFORME DE SECRETARIA
En base amb l’ordenat per l’Alcaldia mitjançant Provisió de data 30 de juny de 2022, i
en compliment de l’establert en l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de
setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional emeto l’informe següent :
Legislació aplicable
a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 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 endavant
LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni
derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant,
RGLCAP).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de las
administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic; Llei
29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya, i la seva normativa de desplegament.
Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
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Característiques del Contracte als efectes de l’art. 116 de la LCSP


Necessitat: l’expressada en la Providència de l’Alcaldia de 30 de juny de 2022 i
que es concreta en l’objecte i prescripcions tècniques que es detallen a
continuació:
Servei de neteja dels vestidors i serveis de la piscina municipal de Sant Cugat
Sesgarrigues, del 25 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 7 a 11h del
matí, seguint el pla de treball acordat, 29 de juliol, 1 i 15 d’agost exclosos, per tant
un total de 25 dies.



Existència de Lots: Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que la seva
divisió dificultaria la seva correcta execució.

Qüestions Econòmiques i pressupostàries



Valor Estimat del Contracte: tenint en compte l’art. 101 de la LCSP constitueix el
VEC la quantitat de 1.754,50€
Finançament de la Contractació: aquesta es troba finançada per fons propis.



Consignació Pressupostària: Existeix consignació suficient per a autoritzar la
despesa per import de fins a fins a 1.754,50€, IVA inclòs, en l’aplicació
pressupostària 342/212.01 del Pressupost municipal vigent per a realitzar la
contractació d’aquest servei.



Elecció del Procediment de Licitació: Tenint en compte que el Valor Estimat del
Contracte (1.754,50€) el procediment adoptat d’acord amb les necessitats del
contracte és el contracte menor d'acord amb l'article 118 LCSP. Aquest tipus de
procediment és l'idoni pels serveis amb un valor estimat del contracte inferior a
15.000,00€.



A data de la signatura i des de dotze mesos enrere, per aquest objecte els
contractes menors celebrats amb el tercer proposat sumen un total de 0€.

Fonaments de dret
El contracte que es licita té la consideració de contracte de serveis amb allò disposat a
l’article 17 de la LCSP. Al citat contracte li és aplicable el règim jurídic previst pels
contractes administratius a tenor de l’article 19 de la citada Llei.
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Tenint en compte que el Valor Estimat del Contracte el procediment adoptat d’acord
amb les necessitats del contracte és el contracte menor d'acord amb l'article 118 LCSP.
La LCSP, i concretament en el seu article 116.1, determina que “la signatura dels
contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de
l’expedient corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei”.
En el cas dels contractes menors l’art. 118 preveu que “la tramitación del expediente
exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.
Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura
correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta
Ley establezcan”. I pel cas concret de les obres preveu que “deberá añadirse, además,
el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente
proyecto cuando normas específicas así lo requieran”.
El Procediment i l’expedient s’haurà de tramitar segons el que disposen els arts. 116,
117 i 118 en quant a l’inici, contingut, aprovació, adjudicació del contracte i en relació
amb la publicitat caldrà atendre’s a l’article 63 LCSP.
La competència sobre l’inici i aprovació de l’expedient de contractació, atribuïda a
l’Alcaldia per la disposició addicional segona, punt 1 de la LCSP, ha estat delegada a la
Junta de Govern Local aprovada pel Decret de l’alcaldia núm. 72/15, de data 23 de juny
de 2015.
Respecte a l’adjudicació del contracte, l’art. 131 de la LCSP estableix que “Los
contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar
la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118”.
Per tot l’exposat,
L’aprovació de l’expedient de contractació s’ajustarà al següent procediment:
Primer.- Adjudicar i Autoritzar la despesa per part de l’Òrgan de Contractació.
Segon.- Publicar l’Adjudicació al Perfil del Contractant.
No obstant, la corporació acordarà allò que estimi pertinent.
Sant Cugat Sesgarrigues, a data de signatura electrònica.
El Secretari acc.,
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Arcadi Corominas Baig
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