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Assumpte

PLEC DE CLAUSULES TECNIQUES PEL
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
SENYALITZACIÓ AL PAVELLO MUNICIPAL DE
PONENT.

AJUNTAMENT DE SALOU URBANISME
Localització de l'activitat

DECRET
Identificació de l’expedient
Expedient de contractació 582/2016 relatiu al subministrament i col·locació de senyalització
al pavelló municipal de Ponent.
Tràmit: Adjudicació del contracte. Autorització i disposició de la despesa.
Fets
1. El 12 de febrer de 2016, l’òrgan de contractació aprova l’expedient de contractació
menor núm. 582/2016 per a l’adjudicació del subministrament i col·locació de
senyalització al pavelló municipal de Ponent, mitjançant convocatòria pública a través del
perfil de contractant de l’Ajuntament.
En la mateixa data l’indicat òrgan municipal aprova el plec clàusules tècniques que
regeixen aquesta contractació.
2. L’anunci de la convocatòria d’adjudicació es publica en el perfil de contractant en data 12
de febrer de 2016.
3. El 24 de febrer de 2016, el secretari municipal certifica que les empreses presentades
dins del termini i horari límit d’admissió i en la forma establerta són les següents:
HEMISFERI 1969 SL, EL CORTE INGLES SA, IDENTIC PRODUCCIO CREATIVA SL i
IDECAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SL.
4. En l’informe de valoració de les ofertes sol·licitades a diverses empreses, el tècnic
conclou que la que resulta econòmicament més avantatjosa és la presentada per
l’empresa IDECAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SL, ja que és la de preu més baix,
proposant l’adjudicació al seu favor.
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Fonaments de dret
1. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic: article 138.3 i Disposició addicional segona, punt 1.
Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb
capacitat d’obrar i que compti amb la habilitació professional necessària dins dels límits
que per quantia s’estableix al citat TRLCSP.
2. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern. Art. 8.1.a): la publicació relativa a la contractació menors es podrà dur a terme
trimestralment.
3. Decret d’Alcaldia núm. 185/2016, de 18 de gener, de delegació de competències
(publicat el 12 de febrer de 2016 en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm.
29 – inserció 2016-00893).
4. Decret d’Alcaldia núm. 4187/2014, de 12 d’agost, relatiu a la regulació del procediment
de contractació menor.
5. De conformitat amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, i les ordres
ministerials i resolucions dictades posteriorment per regular-ne aspectes tècnics i
funcionals, el contractista està obligat a l’ús de la factura electrònica i a la seva
presentació telemàtica, quan l’import individualitzat d’aquesta sigui superior a 5.000 €.
De manera transitòria, i sense perjudici de noves obligacions previstes en futures
normatives, en les factures fins a 5.000 euros que es presentin en format paper o via email (pdf escanejat), també s’hauran de fer constar les dades relatives a l’oficina
comptable, òrgan gestor, unitat tramitadora i número d’operació comptable definitiva de
compromís o disposició de crèdit corresponent.
6. Bases d’execució del pressupost per a l’exercici corrent.
Resolució
1. Adjudicar el contracte administratiu de subministrament i col·locació de senyalització al
pavelló municipal de Ponent, a favor de l’empresa IDECAS SERVICIOS Y
MANTENIMIENTOS SL, amb NIF B12927174, pel preu de 5.366,87 €, IVA inclòs, dels
quals 4.435,43 € corresponen a l’import de la prestació i 931,44 € a l’import de l’Impost
sobre el Valor Afegit. L’import del contracte no serà objecte de revisió.
2. Disposar aquesta despesa amb càrrec a la partida pressupostària 15.342.62900 inversions esports (núm. operació 220150021599), 01.151.61905 – instal·lacions
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municipals arquitectura (núm. operació 220150022402) i 01.1532.61900 –
infraestructures i obres als carrers arquitectura (núm. operació 220140030931 i
220150027604).
3. Les factures es presentaran al punt general d’entrada de l’Ajuntament de Salou (Oficina
virtual – Portal del proveïdor) i hauran d’incloure les dades següents:


Oficina comptable: Ajuntament de Salou
Tipus: OC
Codi: L01439057



Òrgan gestor: Ajuntament
Tipus: OG
Codi: L01439057



Unitat tramitadora: ARQUITECTURA PROJECTES
Tipus: UT
Codi: LAP000001
Centre gestor: AP



Número de l’operació comptable definitiva de compromís o disposició de crèdit
associada a la despesa facturada. Aquest codi, d’introducció obligatòria, serà facilitat
prèviament al proveïdor pel la unitat tramitadora responsable de la despesa.

Factures fins a 5.000 euros que es presentin en format paper o via e-mail
(pdf escanejat)
El contractista s’hauran de fer constar en les factures que emeti les dades relatives a
l’oficina comptable, òrgan gestor, unitat tramitadora i número d’operació comptable
definitiva de compromís o disposició de crèdit corresponent.
4. El subministrament s’haurà d’efectuar en un termini màxim d’1 mes i 15 dies i amb
estricta subjecció del contractista a les condicions i característiques de la seva oferta de
data 22 de febrer de 2016.
5. Requerir al contractista per tal que, en el termini de 10 dies des de la data en què rebi la
notificació aquest decret, constitueixi a la caixa municipal la garantia definitiva per un
import de 221,77 €.
6. Designar responsable d’aquest contracte al senyor Josep Maria Ferran Mercadé,
arquitecte municipal, per tal que en supervisi i controli l’execució i adopti les decisions i
dicti les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es
realitzi correctament.
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7. Facultar a l’alcalde, assistit del secretari general, per signar en nom i representació de
l’Ajuntament de Salou el contracte administratiu atorgat, en el lloc, data i hora que
s’assenyali, prèvia comunicació formal al contractista.
8. Abonar a l’adjudicatari el preu del contracte dins del termini legal, prèvia recepció dels
béns entregats i conformitat de la factura corresponent per part del responsable del
contracte, una còpia de la qual s’incorporarà a l’expedient de contractació. El responsable
del contracte vetllarà que la factura presentada compleixi amb els requisits legals
pertinents, així com aquells establerts a les bases d’execució del pressupost.
9. Aquest contracte administratiu es regirà, a tots els efectes, per la TRLCSP i per les
disposicions que la desenvolupen. Supletòriament, s’aplicaran les normes de dret privat.
10. L’ordre jurisdiccional contenciós – administratiu és el competent per resoldre les
qüestions litigioses relatives a l’adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte.
11. Notificar aquesta resolució per correus electrònic o per fax a l’adjudicatari i a la resta
d’empreses consultades, amb l’advertiment dels recursos que s’hi poden interposar en
contra.
12. Traslladar còpia íntegra d’aquest expedient al departament de contractació per tal que
doni compliment al que disposa l’article 8.1.a) de la Llei 19/2013 de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
Peu de recurs
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.

Ho mana i signa
F_FIRMA_8

Dóna fe,
F_FIRMA_3

Regidor delegat de
Gestió del Territori
Marc Montagut
Prats
(Decret núm
185/2016 de
18/01/2016)
07-03-2016 15:43

Vicesecretari
Enric Ollé Bidó
04-03-2016 17:29
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