JOAN MIQUEL ROIG MESTRE (1 de 2)
Secretari - Interventor
Data Signatura: 19/01/2017
HASH: eff248c4139c231efe3e6a6704795fbb

CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

339/2016

La junta de govern local

JOAN MIQUEL ROIG MESTRE, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST
ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 18 / de gener / 2017 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 339/2016. Adjudicació del contracte de prestació del servei de
prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut

Antecedents de fet
L'Ajuntament de Navàs ha tramitat l'expedient administratiu per a la
contractació de la prestació del servei de prevenció de riscos laborals i
vigilància de la salut.
Atesa la característica del servei, es considera com a procediment més adequat el
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d'adjudicació.
Atès que es va emetre informe d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.

Atès que la Secretaria va emetre informe sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir, i atès que de conformitat amb aquest, l'òrgan
competent per aprovar i adjudicar el contracte és l'Alcaldia perquè l'import del
contracte ascendeix a 24.200 euros (IVA inclòs) i, per tant, no supera ni el
10% dels recursos ordinaris del pressupost d'aquest Ajuntament ni la quantia
de sis milions d'euros.
Vist que el 5 de desembre de 2016 va finalitzar el termini de presentació
d'ofertes, durant el qual s'ha presentat un licitador.
Vista l'acta de la Mesa de Contractació, reunida el 14 de desembre de 2016,
l’informe emès pel tècnic municipal el 20 de desembre de 2016 i l’acta de la
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JAUME CASALS CIO (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 19/01/2017
HASH: 2d7d5f8833e95b8ba35e35e1a1d7b567

PROPOSTA DEL TINENT D’ALCALDE – DELEGAT DE L’ÀREA DE PERSONAL

Procediment:
Contractació
administrativa
Adjudicació del contracte de prestació del servei de prevenció de riscos laborals
i
vigilància
de
la
salut
Òrgan: Junta de Govern Local
Tràmit: Proposta de resolució. Adjudicació
Expedient: 339/2016

Mesa de 28 de desembre, s’ha proposat l’adjudicació del contracte a favor de
l’únic licitador presentat HISER QUALIPREVEN, que ha obtingut una
puntuació de 23 punts.
Vista la documentació presentada pel licitador, referent a la justificació d’estar
al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, i d’haver constituït la garantia definitiva del 5% de l’import
d’adjudicació, de conformitat amb la clàusula catorzena del plec de clàusules
administratives particulars que regeixen la present contractació.
Fonaments de dret
RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
contractes del sector públic (TRLCSP), article 151.2 i 3 relatiu a l’adjudicació
del contracte.
Atès que l’òrgan competent per l’adopció dels acords és la Junta de Govern
Local, en virtut del Decret núm. 472/2015, de 19 de juny, de delegació de
competències, publicat en el BOPB de 9 de juliol de 2015.

SEGON: AUTORITZAR la despesa amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries
003.241.22706,
004.920.22706,
007.3321.22706,
009.342.22706,
011.130.22706,
012.3230.22706,
012.3231.22706,
012.3270.22706, 015.432.22706, 019.151.22706 del pressupost de la corporació
de l'exercici del 2016, si bé, s'haurà d'incorporar en els pressupostos de les
anualitats del 2017, 2018, 2019 i 2020 una consignació adequada i suficient per
atendre la totalitat del cost del present contracte.
TERCER: NOTIFICAR el present acord a les persones interessades, en el
termini de 15 dies, als efectes legals oportuns.
QUART: FACULTAR al Sr. Alcalde - President per a l’execució dels presents
acords i la signatura de quants documents siguin necessaris.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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Per atendre aquesta despesa, xifrada anualment en 14.883,00 euros (18.008,43
euros IVA inclòs), existeixen aplicacions pressupostàries suficients en el
pressupost de la corporació per a l'exercici 2016, si bé, s'haurà d'incorporar en
els pressupostos de les anualitats del 2017, 2018, 2019 i 2020 una consignació
adequada i suficient per atendre la totalitat del cost del present contracte.
En conseqüència de tot el que s'ha exposat, es proposa a la Junta de Govern
Local l'adopció del següent ACORD
PRIMER: ADJUDICAR el contracte de prestació del servei de prevenció de
riscos laborals i vigilància de la salut a HISER QUALIPREVEN, amb NIF
B63028567, i domicili a la Plaça Pla dels Àlbers, 5, de Manlleu (08560), per
un import de 14.883,00 euros i 3.125,43 euros d’IVA, durant el període de 2
anys, amb possibilitat de pròrroga per un termini de 2 anys més.
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