CERTIFICACIÓ D’ACORD

NA. MONTSERRAT TORRENTS
l’Ajuntament de Martorelles,

PEDRAGOSA,

Secretària

accidental

de

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 29
d'abril de 2021, adoptà entre d’altres, l’acord que copiat de l’esborrany de l’acta, diu
així:

APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I INICI DE
LICITACIÓ DEL CONTRACTE
DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS
El Departament de Recursos Humans té la necessitat de contractar el servei de
prevenció de riscos laborals.
El Valor Estimat del Contracte (VEC) és inferior al llindar establert a l’article 22 de la
Llei de Contractes del Sector Públic i, per tant, el contracte no està subjecte a
regulació harmonitzada.
El pressupost de licitació ascendeix a 26.895,40 euros IVA inclòs i en base a la
Disposició Addicional Segona la LCSP, l'òrgan competent per a efectuar la present
contractació i tramitar l'expedient serà la Junta de Govern Local per delegació
d’Alcaldia.
L’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats i es publicarà al perfil de
contractant de l’Ajuntament.
La licitació es publicarà al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Martorelles i es
donarà un termini no inferior a 15 dies per a presentar propostes.
A l’expedient hi figura l’informe de contractació en el que es justifiquen tots aquells
punts que esmenta la LCSP, lots, solvència, criteris d’adjudicació... Aquest informe es
publicarà conjuntament amb la licitació al perfil del contractant.
Vist l’informe d’intervenció.
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb el que disposa
l’article 116 i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
I, d’acord amb el decret 2019/280 de 17 de juny de delegació d’atribucions de l’alcalde
a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents
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ACORDS:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert i
adjudicació mitjançant l’aplicació de diversos criteris de valoració per a l’adjudicació del
contracte del servei de prevenció de riscos laborals.
SEGON. Aprovar l’inici de la licitació que té un pressupost de licitació de 26.895,40
euros IVA inclòs per tot el contracte.
TERCER. Aprovar l’autorització (A) núm.: 220210005066 a càrrec de l’aplicació
pressupostària 8000.9201.22709 per un import de sis mil set-cents vint-i-tres euros mb
vuitanta-cinc cèntims IVA inclòs (6.723,85 euros IVA inclòs) per a l’any 2021 i el que
correspongui per a exercicis futurs.
QUART. Publicar el plec de clàusules administratives i tots els informes al perfil del
contractant de l’Ajuntament de Martorelles i donar un termini no inferior a 15 dies a les
empreses per a què puguin presentar ofertes.
CINQUÈ. Comunicar-ho al departament d’Economia i al de Recursos Humans.

I perquè així consti, s’estén la present certificació, a l’empara de l’article 206 del
ROFRJ, i a reserva del text definitiu de l’acta, d’ordre i amb el Vist-i-plau del senyor
Alcalde, a Martorelles, 30 d'abril de 2021.
Vist i plau
L’alcalde
Marc Candela Callado
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