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Acord

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER
L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA

A

En data 1 de juliol de 2019, els serveis tècnics de Ciutadania van redactar una proposta d’inici
d’expedient de contractació, en què es 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).
Tot seguit, es van redactar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte, així com la resta de documents
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 3 de
juliol de 2019, amb nota de conformitat de la Secretaria General.
A continuació, es va fiscalitzar l’expedient amb caràcter previ per part de la Intervenció
municipal, d’acord amb 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, com a òrgan de
contractació, de conformitat amb la Disposició Addicional segona, apartat primer, de la LCSP.
No obstant això, aquest competència s’ha delegat a la Junta de Govern local mitjançant el
Decret d’Alcaldia núm. 3522/2019, de data 4 de juliol de 2019, pel fet de tractar-se d’un
contracte tramitat mitjançant el procediment obert i que no supera el llindar de quatre anys
totals de durada.
Per tot el que s’exposa, proposo a la Junta de Govern Local
Primer. APROVAR, d’acord amb l'art. 117 de la LCSP, l’expedient de contractació per a
l’adjudicació, per procediment obert i tramitació ordinària, del contracte de serveis de mediació i
convivència, amb un preu base de licitació de 120.000 € (IVA no inclòs), corresponent a tres
anys de contracte.
Segon. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que regeixen el contracte.
Tercer. OBRIR el procediment d'adjudicació que s’haurà de regir per les normes del
procediment obert i la tramitació ordinària, de conformitat amb els arts. 156 a 159 de la LCSP.
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Quart. ASSUMIR el compromís de dotar el pressupost 2020, 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, i condicionar 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,
així com subordinar-ne l’eficàcia per a les anualitats successives corresponents a l’aprovació
definitiva en cada exercici del Pressupost Municipal General, en els termes establerts a l’article
39.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
Cinquè. CONVOCAR la licitació pública mitjançant anunci al perfil del contractant de
l’Ajuntament, segons es disposa al plec de clàusules administratives particulars i als arts. 135 i
156 de la LCSP.
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