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

SUBMINISTRAMENT DE 9 LLUMENERES LED
PER LA VIA PUBLICA
2022_912
Mixt subministrament i servei
Ordinari
Contracte Menor

INFORME DE SECRETARIA
Arcadi Corominas Baig, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues i titular de l’òrgan que té atribuïda la funció d’assessorament jurídic de la
corporació, complimentant el preceptuat a l’apartat vuitè de la Disposició Addicional
tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant, LCSP), disposició específica de contractació pública per a les entitats locals,
emet INFORME en base al següents:
ANTECEDENTS
PRIMER.- L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues ha revisat tots el punts de
l’enllumenat públic del municipi, incloent les masies.
Vist que encara existeixen alguns punts de llum poc eficients en el municipi i que s’han
de substituir a led.
SEGON.- El Programa sectorial d'actuacions per a fer front a l'emergència climàtica de
la Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues per
aquest 2022 la quantitat de 13.769,97€, per fer front qualsevol d’aquetes actuacions:
 La instal·lació de plantes fotovoltaiques d’autoconsum en edificis públics.
 La millora de l’eficiència i reducció del consum de l’enllumenat públic, amb la
instal·lació d’enllumenat LED que substitueixi lluminàries contaminants o poc
eficients.
 L’augment de la recollida selectiva de residus avançant cap al residu zero
mitjançant l’ús de tancaments i contenidors amb controls d’accés
intel·ligents.
TERCER.- Per tot això, és necessari substituir 9 llumeneres a led de diferents punts del
municipi.
QUART.- Atesa la necessitat de contractar el Subministrament objecte del present
expedient, l’Alcaldia va donar les ordres al personal tècnic de l’Ajuntament per tal que
demanessin pressupost del cost que podia suposar. Es detallen a continuació:
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Núm. Pressupost o R.
IMPORT -/+ IVA
Entrada
A L U M B R A D O S Pressupost
núm.
2.678,55€ + 562,50€ = 3.241,05€ IVA
VIARAIOS
SA 22-701/1
Inclòs
(CIF: A08523094)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 18201764 I8D7A-1OBBC-563YG 871D8CFE8CE256DE6092384318EA059663C7D860) 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

EMPRESA

Legislació aplicable
a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 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 (d’ara endavant
LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni
derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant,
RGLCAP).
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.
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


Necessitat: l’expressada en la Providència de l’Alcaldia de data de signatura
electrònica i que es concreta en l’objecte i prescripcions tècniques que es detallen
a continuació:
 Subministrament llumenera 2,1 Axia Shreder (1 unitat).
 Subministrament llumenera Citizen led AS EXT FDB (8 unitats).
 Col·locació llumenera sobre suport existent, sense subministrament, per alçades
de 6 fins a 9 metres (1 unitat).
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 Col·locació llumenera sobre suport existent, sense subministrament, per alçades
fins a 5 metre (8 unitats).
 Instal·lació elèctrica d’un punt de llum a columna o bàcul. Inclou muntatge,
cablejat interior, connexions i proves, per alçades de 6 a 9 metres. (1 unitat).
 Instal·lació elèctrica d’un punt de llum a columna o bàcul. Inclou muntatge,
cablejat interior (8 unitats).


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 la quantitat de 2.678,55€.



Finançament de la Contractació: aquesta es troba finançada amb fons propis.



Consignació Pressupostària: Existeix consignació suficient per a autoritzar la
despesa per import de fins a fins a 3.241,05€ IVA inclòs, en l’aplicació
pressupostària 179/64000 del Pressupost municipal vigent per a realitzar la
contractació d’aquest subministrament.



Elecció del Procediment de Licitació: Tenint en compte que el Valor Estimat del
Contracte (2.678,55€) 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 pels subministraments amb un valor estimat del contracte
inferior a 15.000,00€.



A data de la signatura i des de dotze mesos enrere, per aquest objecte els
contractes menors celebrats amb el tercer proposat sumen un total de 660,72€

Fonaments de dret
El contracte que es licita té la consideració de contracte de subministrament amb allò
disposat a l’article 16 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
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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 “la tramitación del expediente
exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.
Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura
correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta
Ley establezcan”. I pel cas concret de les obres preveu que “deberá añadirse, además,
el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente
proyecto cuando normas específicas así lo requieran”.
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.
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.- Adjudicar i Autoritzar la despesa per part de l’Òrgan de Contractació.
Segon.- Publicar l’Adjudicació al Perfil del Contractant.
No obstant, la corporació acordarà allò que estimi pertinent.
Sant Cugat Sesgarrigues, a data de signatura electrònica.
El Secretari acc.,
Arcadi Corominas Baig
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