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ESTAT

1.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 23/06/2022 13:37

Identificació de l’Expedient:
Denominació del
contracte:
Codi de l’Expedient:
Tipus de Contracte:
Règim:
Procediment:

Obres d’arranjament i manteniment de camins
municipals 2022
2022 812
Obres
Ordinari
Contracte Menor

INFORME DE SECRETARIA
En base amb l’ordenat per l’Alcaldia mitjançant Provisió de data 23 de juny de 2022, i
en compliment de l’establert en l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de
setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional emeto l’informe següent:

Legislació aplicable
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot el que no hagin modificat
ni derogat les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú
de las administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic;
Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya, i la seva normativa de desplegament.
g) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
Característiques del Contracte als efectes de l’art. 116 de la LCSP
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Necessitat: l’expressada en la Providència de l’Alcaldia de 23 de juny de 2021 i que
es concreta en l’objecte i prescripcions tècniques que es detallen a continuació:
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1- OBJECTE DEL CONTRACTE:
El contracte tindrà com a objecte la prestació dels següents serveis:
a) Arranjament de camins municipals ja sigui amb plataforma de formigó, aportació
de graves, desbrossat i sega de marges i Neteja de rases.
b) Recollida de brancatge i de les restes vegetals en els camins
c) Tractament i gestió de residus derivats (inclòs el preu del cost del mateix)
Codificació del contracte CPV: 45233160-8 – Camins i altres superfícies empedrades.
2- ABAST DELS TREBALLS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SERVEI:
Els que es recullen en el Plec de Prescripcions Tècniques del present Contracte.
3- DADES ECONÒMIQUES: 2.035,29€+427,41€ IVA= 2.462,70€ (IVA inclòs)
Determinació del preu:



Valor estimat del contracte (VEC): El valor global del servei és de TRENTA-SET MIL
CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE AMB QUARANTA SIS CÈNTIMS D’EURO
(37.564,46 €), IVA exclòs.
Pressupost de licitació: TRENTA-SET MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE AMB
QUARANTA SIS CÈNTIMS D’EURO (37.564,46 €), més l’IVA al tipus vigent, per
import de SET MIL VUIT-CENTS VUITANTA-NOU AMB QUATRE CÈNTIMS
D’EURO (7.889,04 €), és a dir, un pressupost total de licitació de QUARANTA-CINC
MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES AMB CINQUANTA CÈNTIMS D’EUROS
(45.453,50€).
4- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:

 Aplicació Pressupostària núm. 454/21005
 Aplicació Pressupostària núm. 454/62200
5- OFERTES:
a) Termini de presentació d’ofertes: 5 dies hàbils des l’enviament d’invitació.
b) Documentació que cal presentar: Declaració i oferta econòmica segons model
que es podrà trobar al Perfil del Contractant
c) Presentació d’ofertes “Mitjançant presentació telemàtica”.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “licitació electrònica” de la Plataforma de Servei de
Contractació Pública.
CODI DE L’EXPEDIENT: 812 NOM DE L’EXPEDIENT: 2022_812_CONTRACTACIO OBRES ARRANJAMENT DE
CAMINS MUNICIPALS 2022
Sant Antoni, 31 / 08798 Sant Cugat Sesgarrigues / tel. 93 897 01 03 / fax. 93 897 06 90
www.santcugatsesgarrigues.cat / e-mail: st.cugats@diba.cat

SIGNAT
23/06/2022 13:37

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_INFORME SECRETARIA CAMINS 2022
_23062022 (versión 2)

Referència: 1272
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: ELPBV-GRHJ9-Z5TRQ
Data d'emissió: 7 de Juliol de 2022 a les 9:44:31
Pàgina 3 de 5

ESTAT

1.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 23/06/2022 13:37

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 18143637 ELPBV-GRHJ9-Z5TRQ 1D1E0B8B40CC125C5671834D57FB937EF1763976) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Les empreses hauran d’efectuar només una oferta amb l’IVA no inclòs, d’acord amb el
model facilitat al Perfil del Contractant.
6- VALORACIÓ DE LES OFERTES:
La valoració de les ofertes serà mitjançant criteri únic de preu.
7- RÈGIM DE PAGAMENT:
El pagament dels treballs es portarà a terme una vegada finalitzades les tasques i
contra presentació de factura electrònica mitjançant la plataforma e.FACT. La unitat
tramitadora, l’òrgan gestor i l’oficina comptable de l’Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues són: L01082068. El seguiment de l'estat de les factures es pot consultar a
la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.
8- DOCUMENTACIÓ QUE ES LLIURA A L’ADJUDICATARI:
 Plec de Prescripcions Tècniques.
 Plànol dels camins i trams de camins a arranjar per tipologia.
9- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I CONFIDENCIALITAT:
Les dades de caràcter personal dels signants i tercers en el desenvolupament d’aquest
servei, en tota la documentació generada, es tractaran segons la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
(LOPD-GDD), i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
L’empresa adjudicatària es compromet a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades
personals per a una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del
contracte i a establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa
necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració,
tractament o accés no autoritzat.


Existència de Lots: Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que la seva
divisió dificultaria la seva correcta execució.

Qüestions Econòmiques i pressupostàries


Valor Estimat del Contracte: tenint en compte l’art. 101 de la LCSP constitueix el
VEC el Pressupost d’Execució Material del Contracte sumant-hi el Benefici Industrial
i les Despeses Generals. Aquest s’estableix en:



Valor estimat del contracte (VEC): El valor global del servei és de TRENTA-SET
MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE AMB QUARANTA SIS CÈNTIMS D’EURO
(37.564,46 €), IVA exclòs.
.
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Consignació Pressupostària: Existeix consignació suficient per a autoritzar la
despesa per import de fins a 45.453,50€, IVA inclòs, en les aplicacions
pressupostàries que es detallen a continuació del Pressupost municipal vigent per a
realitzar la contractació d’aquesta obra:
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Aplicació Pressupostària núm. 454/21005
Aplicació Pressupostària núm. 454/62200

Elecció del Procediment de Licitació: Tenint en compte que el Valor Estimat del
Contracte (37.564,46€) el procediment adoptat d’acord amb les necessitats del
contracte és el contracte menor d'acord amb l'article 118 LCSP. Aquest tipus de
procediment és l'idoni per a OBRES amb un valor estimat del contracte inferior a
40.000,00€.

Fonaments de dret
El contracte que es licita té la consideració de contracte d’obres amb allò disposat a
l’article 13 de la LCSP. Al citat contracte li és aplicable el règim jurídic previst pels
contractes administratius a tenor de l’article 25 de la citada Llei.
Tenint en compte que el Valor Estimat del Contracte el procediment adoptat d’acord
amb les necessitats del contracte és el contracte menor d'acord amb l'article 118 LCSP.
La LCSP, i concretament en el seu article 116.1, determina que “la signatura dels
contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de
l’expedient corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei”.
En el cas dels contractes menors l’art. 118 preveu que “En los contratos menores la
tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación
justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando
su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado
anterior.”. I pel cas concret dels serveis, l’art. 116.4f) de la LCSP preveu que es
justificarà adequadament la inexistència de mitjans propis per executar les obres.
En la Providència de l’Alcaldia de 25 de febrer de 2021 s’acredita que l’Ajuntament no
disposa de mitjans propis per tal d’executar el servei..
El procediment i l’expedient s’haurà de tramitar segons el que disposen els arts. 116,
117 i 118 en quant a l’inici, contingut, aprovació, adjudicació del contracte i en relació
amb la publicitat caldrà atendre’s a l’article 63 LCSP.
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La competència sobre l’inici i aprovació de l’expedient de contractació, atribuïda a
l’Alcaldia per la disposició addicional segona, punt 1 de la LCSP, ha estat delegada a la
Junta de Govern Local aprovada pel Decret de l’alcaldia núm. 180/19, de data 17 de
juliol de 2019.
Respecte a l’adjudicació del contracte, l’art. 131 de la LCSP estableix que “Los
contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar
la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118.”.
Per tot l’exposat,
L’aprovació de l’expedient de contractació s’ajustarà al següent procediment:
Primer.- Aprovar l’inici i l’expedient licitatori del contracte de les obres identificat a
l’encapçalament
Segon.- Autoritzar la despesa.
Tercer.- Atès que la tramitació de l’expedient es determina que ha de ser mitjançant
Presentació Telemàtica de l’oferta, cal publicar anunci de licitació al Perfil del
Contractant, que pot ser en format no públic o només visible per les empreses que es
convida a presentar oferta.
Quart.- El termini de presentació d’ofertes l’establirà l’òrgan de contractació.
No obstant, la corporació acordarà allò que estimi pertinent.
Sant Cugat Sesgarrigues, a data de signatura electrònica.
El Secretari acctal.
Arcadi Corominas Baig
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