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Procediment: N488 Contractació de serveis
Expedient: 25887/2018

F_RESOLUCION

Document: 238594/2018

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Decret d'Alcaldia
Data 24-12-2018
Número DEC/6002/2018

DECRET D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ
PER PROCEDIMENT OBERT DELS SERVEIS D’INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
DE SERVEIS, ACCIONS I ACTIVITATS MUNICIPALS EN MITJANS DE COMUNICACIÓ
D'ABAST LOCAL (EXP. 78/2018)
En data 12.12.2018 els serveis tècnics de Premsa i Comunicació, de l’àmbit de Gestió de
Gerència, van redactar la 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.
En data 19.12.2018 es va emetre nota de conformitat de la Secretaria General en relació amb
l’informe jurídic corresponent a aquesta contractació.
L’expedient ha estat fiscalitzat amb caràcter previ per part de la Intervenció municipal, en els
termes previstos a la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
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.
L’òrgan competent per a l’aprovació de l’expedient és l’Alcaldia, de conformitat amb la
Disposició Addicional segona, apartat segon, de la LCSP.
En data 16 de juny de 2015, mitjançant el Decret 1360/2015, l’Alcaldia va delegar l’exercici de
les seves competències en matèria de contractació en favor de la Junta de Govern Local (art.
61.2 de la LCSP), delegació la qual pot ésser revocada de forma genèrica o puntualment per a
casos concrets, segons s’estableix a l’art. 10.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de regim jurídic
del sector públic.
En base a l’anterior,

Resolc
1r. AVOCAR puntualment la competència en matèria de contractació per a l’aprovació de
l’expedient de referència, atesa la necessitat d’accelerar els tràmits per a l’adjudicació dels
serveis, donat que en aquests moments no hi ha cap contracte en vigor resultant d’una licitació.
2n. APROVAR, en els termes previstos a l'art. 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP), l’expedient de contractació per a l’adjudicació per
procediment obert i tramitació ordinària del contracte referenciat pel preu de licitació de
246.015,50 € (IVA no inclòs), corresponent a 2 anys de contracte.
3r. APROVAR, en els mateixos termes, el plec de clàusules administratives particulars i el plec
prescripcions tècniques que regeixen el contracte.

1/2

4rt. OBRIR el procediment d'adjudicació i fixar com a forma de selecció del contractista el sistema
de licitació pública mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de conformitat amb els arts.
156 a 158 de la LCSP.
5è. ASSUMIR el compromís de dotar el pressupost 2019 i els exercicis successius que
procedeixin, amb el crèdit suficient i adequat per fer front a la despesa del contracte, l’execució
del qual es preveu que s’iniciï en el proper exercici pressupostari, tot condicionant de forma
suspensiva l’adjudicació del contracte a l’efectiva consignació pressupostària en el proper
exercici, d’acord amb la previsió de l’art. 117 i de la Disposició addicional tercera de la LCSP.
6è. CONVOCAR la licitació pública mitjançant la inserció 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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Signat digitalment per:
L'Alcaldia
Carmela Fortuny Camarena
21-12-2018 14:40

Signat digitalment per:
Secretari General accidental
Xavier Bañó Millet
24-12-2018 16:50

2/2

