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Procediment: N486 Contractació de subministraments
Expedient: 30359/2020

Document: 400314/2021

Decret d'aprovació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació, per procediment
obert simplificat abreujat, del contracte per a l’adquisició de sal marina per a desgel i
pols als vials (exp. intern 63/2020)
En data 15 de novembre de 2021, la Secció de la Brigada d’obres va emetre una proposta
d’inici d’expedient de contractació per a l’adquisició de sal marina per a desgel i pols als vials
amb un pressupost base de licitació de 14.520 € (IVA inclòs), corresponent a una durada inicial
de 2 anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo per 2 anualitats, i un valor estimat de 24.000€ (IVA
no inclòs). La proposta és la següent:
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En la mateixa data s’emet informe de justificació del pressupost de licitació per part de la
tècnica de la Brigada d’Obres.
Consta a l’expedient l’informe jurídic d’aprovació de l’expedient de contractació, de data 18 de
novembre de 2021, amb nota de conformitat de la Secretaria General.
L’expedient s’ha fiscalitzat 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 qual es regula el regim
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.
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De conformitat amb l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (CSP), l’Ajuntament de Sant Cugat és una administració pública amb consideració de
poder adjudicador, condició que determina l’aplic ació d’aquesta llei a aquest procediment de
contractació.
Atesa la naturalesa jurídica d’aquest ens, aquest contracte es qualifica de contracte
administratiu, d’acord amb l’article 25 de la LCSP.
L’article 16 de la LCSP diu que s’entén per contracte de subministraments els que tenen per
objecte l’adquisició, l’arrendament financer, o l’arrendament, amb opció de compra o sense, de
productes o béns mobles.
L’informe proposta d’inici d’expedient de contractació, emès per la Secció de la Brigada
d’obres, dona compliment al que determina l’article 28 de la LCSP respecte de la justificació de
la necessitat del contracte. La resta de documentació que consta a l’expedient acrediten la
idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte.
Consten a l’expedient els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de
prescripcions tècniques (PPT) que han de regir aquest procediment. La seva redacció i
aprovació s’ha fet de conformitat amb el que estableixen els articles 121 i següents de la LCSP
i donen compliment als principis de llibertat d’accés a la licitació, publicitat, transparència, no
discriminació i igualtat de tracte.
L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària. Atès el valor estimat del
contracte la seva adjudicació seguirà el procediment obert simplificat abreujat de l’article 159.6
de la LCSP.
La durada del contracte s’ha establert atenent a la naturalesa de les prestacions i la necessitat
de sotmetre periòdicament a concurrència la realització de les mateixes i no supera, incloses
les pròrrogues, el termini establert a l’article 29 de la LCSP.
De conformitat amb l’article 159.6.b en aquest procediment s’eximeix els licitadors de
l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
L’article 146 de la LCSP estableix que quan només s’utilitzi un criteri d’adjudicació, aquest ha
d’estar relacionat amb els costos, que pot ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el
cost del cicle de vida calculat d’acord amb el que indica l’article 148 del mateix text legal.
10. D’acord amb l’article 102.4 de la LCSP, el preu del contracte es pot formular tant en termes
de preus unitaris referits als diferents components de la prestació o a les seves unitats que es
lliurin o executin, com en termes de preus aplicables a un tant alçat a la totalitat o a una part de
les prestacions del contracte. El preu d’aquest contracte s’ha establert en termes de preu unitari
per tona de sal. No es preveuen modificacions del contracte atès que s’ha fet una previsió a
l’alça per dona resposta, amb escreix, a les possibles necessitats.
D’acord amb el que disposa l’article 159.6.f no es requerirà la constitució de garantia definitiva.
Els contractes que segueixen la tramitació abreujada dels procediments oberts simplificats
poden formalitzar-se mitjançant la signatura de l’acceptació per part del contractista de la
resolució d’adjudicació.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcaldessa d’acord amb la
disposició addicional segona, apartat segon, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, en tractar-se d’un contracte que no supera els quatre anys de durada ni el
deu per cent dels recursos ordinaris del pressupost municipal. No obstant això, aquesta
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competència s’ha delegat en favor del regidor delegat de Presidència, Economia i Hisenda
mitjançant decret núm. 3837/2020, de data 26 de novembre.
De conformitat amb el que s’ha exposat abans,
RESOLC
Primer. APROVAR l’expedient de contractació, d’acord amb l’article 117 de la LCSP, per a
l’adjudicació, per procediment obert simplificat abreujat, del contracte de subministrament de
sal marina per a desgel i pols als vials amb un pressupost base de licitació de 14.520 € (IVA
inclòs), corresponent a una durada inicial de 2 anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo per 2
anualitats.
Segon. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte.
Tercer. OBRIR el procediment d'adjudicació que haurà de seguir les normes del procediment
obert simplificat abreujat i la tramitació ordinària, de conformitat amb els arts. 156 a 159 de la
LCSP.
Quart. AUTORITZAR la despesa de 14.520€
(IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 20300 15320 2219900 Gestió manteniment via pública-subministraments.
Cinquè. INFORMAR que a la comptabilitat municipal existeix l’operació comptable següent:
Operació
comptable
2022
RC
2023

Partida pressupostària
Gestió manteniment via pública20300 15320 2219900
subministraments

Import
Concepte
7.260,00 € Subministrament de sal per a
7.260,00 € actuacions Brigada d'obres
TOTAL RC 14.520 €

Apunt previ

Data

920219000686 16/11/2021

Sisè. ASSUMIR EL COMPROMÍS de dotar els exercicis successius procedents amb
consignació pressupostària suficient i adequada per fer front a la despesa de caràcter
pluriennal generada pel contracte, d’acord amb l’art. 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, i
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.
Setè. CONVOCAR la licitació pública mitjançant anunci en el perfil del contractant de
l’Ajuntament, segons es disposa al plec de clàusules administratives particulars i als arts. 135 i
156 de la LCSP. 159.6.a) de la LCSP.
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