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Número DEC/2091/2021

Decret d'aprovació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació per procediment
obert simplificat abreujat del contracte de subministrament en règim de lloguer de
plataformes elevadores
En data 17 de maig de 2021, el Servei de la Brigada d’Obres, liderant aquest contracte que
també inclou les necessitats del Servei de Cultura, va emetre una proposta d’inici d’expedient
de contractació del contracte de subministrament en règim de lloguer de plataformes
elevadores, amb un pressupost de licitació de 13.000,00 € (IVA no inclòs), corresponent a una
durada inicial d’un any, amb possibilitat de fins a tres anualitats de pròrroga i un valor estimat
de 52.000,00 € (IVA no inclòs), en la qual es justifica la necessitat i idoneïtat del contracte en
els termes establerts a l’article 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’article 116 de la LCSP.
Consta a l’expedient l’informe jurídic d’aprovació de l’expedient de contractació, de data 28 de
maig de 2021, 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 simplificat abreujat, en ésser
el seu valor estimat inferior a l’import previst a l’art 159.6 de la LCSP.
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.
Tanmateix, aquesta competència s’ha delegat a la Tinència d’Alcaldia que pel seu respectiu
àmbit correspongui, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3837/2020, de 26 de novembre de 2020,
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 3 de desembre de 2020, on
s’aprova la refosa núm. 1, en tractar-se d’un contracte que es tramita segons les normes del
procediment obert simplificat.
D’acord amb l’anterior,
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RESOLC
Primer. Aprovar, d’acord amb l'art. 117 de la LCSP, l’expedient de contractació per a
l’adjudicació, per procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, del contracte
Subministrament en règim de lloguer de plataformes elevadores, amb un pressupost de licitació
de 13.000,00 € (IVA no inclòs), corresponent a una durada inicial d’un any, amb possibilitat de
fins a tres anualitats de pròrroga.
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 simplificat abreujat i la tramitació ordinària, de conformitat amb els arts. 156 a 159 de la
LCSP.
Quart. Autoritzar les següents despeses a càrrec de les aplicacions corresponents del
pressupost municipal:
Aplicació: 50100.33300.2030000
Descripció: Lloguer maquinària, instal·lacions i utillatge
Àrea: Cultura, Educació i Joventut
Import: 2.118,00 €
Aplicació: 20300.15320.2030000
Descripció: Gestió manteniment via pública-lloguer maquinària
Àrea: Brigada d’Obres
Import: 7.058,33 €
Cinquè. Assumir el compromís de dotar els exercicis successius procedents amb consignació
pressupostària suficient i adequada per a 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.
Sisè. 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 159.6.a) de la
LCSP.
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Signat digitalment per:
La Tinència d'Alcaldia de Presidència,
Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat,
Seguretat i Transport
Pere Soler Artalejo
01-06-2021 10:01

Signat digitalment per:
Secretària General
Rosa Castellà Mata
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