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Acord

APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL DE
PLAGUES
En data 26 de febrer la cap de secció de Salut Pública, va emetre una proposta d’inici
d’expedient de contractació, que justifica la necessitat i idoneïtat del contracte en els termes
establerts a l’art 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant, LCSP).
Han estat redactats el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte, així com la resta de documents necessaris i preceptius
que ha d’incorporar l’expedient, d’acord amb l’art 116 de la LCSP.
Consta a l’expedient l’informe jurídic d’aprovació de l’expedient de contractació, de data 11 de
març, amb nota de conformitat de la Secretaria General.
L’expedient ha estat fiscalitzat amb caràcter previ per part de la Intervenció municipal, en els
termes previstos a l’article 116 de la LCSP i l’article 10 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel que
es regula el regim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.
El procediment previst per a l’adjudicació del contracte és l’obert, en ésser el seu valor estimat
superior a l’import previst a l’art 159 de la LCSP.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcaldessa d’acord amb la
disposició addicional segona, apartat primer, de la LCSP, en tractar-se d’un contracte que te
una durada total inferior a quatre anys. No obstant això, aquest competència s’ha delegat a la
Junta de Govern local mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3522/2019 de data 4 de juliol de 2019.
En base a l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents
Pel que s’ha exposat, la Junta de Govern Local acorda:
Primer.- APROVAR, en els termes previstos a l'art. 117 de la LCSP, l’expedient de
contractació per a l’adjudicació per procediment obert i tramitació ordinària del contracte
referenciat pel preu de licitació de 132.370,14 € (IVA no inclòs), amb un valor estimat de
contracte de 284.340,28 corresponent a 2 anys de contracte amb possibilitat de pròrroga
Segon.- APROVAR, en els mateixos termes, el plec de clàusules administratives particulars i el
plec prescripcions tècniques que regiran el contracte.
Tercer.- OBRIR EL PROCEDIMENT d'adjudicació i fixar com a forma de selecció de l’empresa
contractista el sistema de licitació pública mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de
conformitat amb els arts. 156 a 158 de la LCSP.
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Quart.- AUTORITZAR la despesa de 46.715,63 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària núm. 23600.31100.2279900 del pressupost municipal vigent.
Cinquè.- ASSUMIR EL COMPROMÍS de dotar els exercicis successius procedents amb
consignació pressupostària suficient i adequada per a fer front a la despesa de caràcter
pluriennal generada pel contracte, d’acord amb allò establert a l’article 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, tot subordinant l’eficàcia del contracte per a les anualitats successives
corresponents en els termes establerts a l’article 39.2) de la Llei bàsica estatal 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a l’aprovació
definitiva en cada exercici del Pressupost Municipal General.
(Posar quan el contracte sigui pluriennal)
Sisè.- CONVOCAR la licitació pública amb la publicació d’un anunci al perfil de contractant de
l’Ajuntament i al DOUE, d’acord amb el que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.
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