Governació
Ref. Expedient: 23/2019/COMSE

2135 de data 10/12/2019
Decret d'Alcaldia Número:

Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 23/2019/COMSE ,que resulta
del procediment tramitat de/d' SERVEI RETIRADA I TRASLLAT DE VEHICLES DE LA VIA
PÚBLICA AL DIPOSIT MUNICIPAL ,dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les
consideracions que tot seguit s'exposen:

Atès l'informe tècnic del cap de la Guàrdia Urbana, de data 24 d'octubre de 2019, del qual es
desprèn el següent:
"1. OBJECTE

L'objecte d'aquest plec és iniciar un contracte menor del servei de retirada i/o trasllat de vehicles de
la via pública, mitjançant vehicle-grua.

Aquest servei de retirada de vehicles de la via pública mitjançant vehicle-grua es donarà sempre
que es concorri amb algú dels següents motius:

•
•
•
•
•
•
•
•

Denúncia per infracció de trànsit.
Adopció de mesures cautelars provisionals de immobilització de vehicles(art. 104 RDL 6/2015,
de 30 de octubre)
Serveis especials (carnaval, correfoc, cavalcada., Candelera,..)
Situacions de sinistres derivades d'accidents de trànsit
Abandonament de vehicles
Moviments de vehicles (dins dipòsit, entre dipòsits, per actes...)
Qualsevol dels casos de retirada i dipòsit previstos a l'article 105 RDL 6/2015, de 30 de octubre.
Sostracció o ús del vehicle en contra de la voluntat del titular

2.- ANTECEDENTS.
Per Resolució d'Alcaldia núm. 1809, de data 09 d'octubre de 2015, es va acordar l'adjudicació del
contracte del servei de Grua per a la retirada de vehicles de la via pública de Molins de Rei, a Gruas
Corbera, S.L.
En data 11 de novembre de 2015, mitjançant document públic administratiu, es va formalitzar el
contracte del servei de grua per la retirada, trasllat i dipòsit de vehicles de la via pública.
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El termini d'execució del contracte era de 2 anys, amb possibilitat de dues prorrogues d'un any de
durada cadascuna.
En data 04 de gener de 2018, mitjançant decret d'alcaldia número 31 es va aprovar la primera
prorroga, del 12 de novembre de 2017 fins 11 de novembre de 2018.
En data 05 de novembre de 2018, mitjançant decret d'alcaldia número 1895 es va aprovar la
segona prorroga, del 10 de novembre de 2018 fins 11 de novembre de 2019.
El dia 11 de novembre de 2019 finalitza el contracte de del servei de Grua per a la retirada de
vehicles de la via pública de Molins de Rei.
Això fa necessària la contractació de l'esmentat servei, atès que l'Ajuntament no disposa dels
mitjans personals ni materials per dur a terme les tasques de trasllat, ingrés i moviment de vehicles
de la via pública, pel compliment de la legislació de trànsit.
Des d'aquest Departament actualment s'està tramitant l'expedient administratiu per la contractació
del servei per un període de 3 anys, prorrogable en dos anys mes, però fins que aquest expedient
no conclogui i s'adjudiqui el servei és del tot necessari i urgent donar cobertura legal a la
prestació del servei per un període màxim de 12 mesos.
3.- PREU DEL CONTRACTE

El import total del contracte que servirà de base és de 18.150€ IVA inclòs.

Els preus unitaris que s'aplicaran, tenint en compte l'horari d'execució i el grau de dificultat en
relació al tipus de vehicle, són els següents: ( preus sense IVA):
Preus unitaris dels serveis

Veh. tipus A

Veh. tipus B

Veh. tipus C

Horari 1

65

70

84

Horari 2

94

102

123

Retirada a càrrec de l'Ajuntament

46

Servei de
finalitzat

retirada

iniciat

i

Moviment interior de vehicles

no
35
58 (preu per hora de servei)

Aquest preu inclou l'import de tots els impostos que siguin d'aplicació segons les disposicions
vigents, a excepció de l'IVA que figura com a partida independent.

L'import total del contracte no excedirà dels 15.000€+IVA i la durada del mateix fluctuarà en funció
dels serveis que es prestin, no essent superior a 12 mesos.
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4.- CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES SUSCEPTIBLES DE SER TRASLLADATS/INGRESSATS.
Tal com es va especificar en la invitació, els vehicles que s'inclouen dins de cada categoria i cada
un dels serveis que s'han de prestar, són els següents:
Vehicles tipologia A (de qualsevol massa o tipus de tracció)
Ciclomotors
Motocicletes
Tricicles
Quadricicles
Turismes (excepte monovolums)
Vehicles tipologia B (fins un màxim de 3.500 de MMA)
Turismes tipus monovolum
Vehicles tot terreny
Furgonetes i vehicles mixtos
Vehicles tipologia C (fins un màxim de 3.500 de MMA)
Furgonetes o furgons amb eixos de doble roda
Camions
5 TIPOLOGIES DELS SERVEIS
Dia feiners horari diürn són aquells serveis que es realitzen els dies feiners de 06:00 a 22:00
Dia festiu o feiner en horari nocturn són aquells serveis que es realitzen les nits dels dies
feiners, és a dir dins la franja horària de 22:00 a 06:00 o en dia festiu de 06:00 a 06:00
Retirada a càrrec de l'Ajuntament són aquells serveis que es realitzen per moure vehicles de
carrer, o desplaçament de vehicles propis de l'Ajuntament.
Servei de retirada iniciat i no finalitzat són aquells serveis que es suspenen quan el conductor
compareix abans que la grua hagi iniciat la marxa amb el vehicle enganxat i prengui les mesures
necessàries per fer cessar la situació irregular en la qual es trobava.
Servei de desplaçament-preu hora inclou aquells moviments de vehicles que s'han de realitzar
per reordenar l'espai dins els dipòsits municipal o entre dipòsits o altres moviments de vehicles
diferents dels expressats en els punts anteriors.
6.-DURACIÓ DEL CONTRACTE

En la mateixa invitació s'especifica que el termini d'execució serà d'un any, per un import màxim de
15.000€, sense IVA.
7.- PÒLISSA D'ASSEGURANCES

L'empresa adjudicatària serà responsable de qualsevol possible dany o perjudici a persones o
d'altres béns, motivades per les actuacions i aplicacions que porti a terme en la prestació del servei
que és objecte del present contracte.

El concessionari subscriurà una Pòlissa d'Assegurances de Responsabilitat Civil, tant directa com
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subsidiària, que cobreixi els danys que es puguin derivar d'accions o omissions en l'execució del
contracte per part de l'adjudicatari fins i tot en els casos en què pogués ser declarat responsable
l'Ajuntament.
8.- APLICACIÓ PRESSUPUSTÀRIA PER A LA FINANCIACIÓ DEL CONTRACTE.
Aquest cost es finançaria amb la consignació inicial de la partida N.2220.133101.22701 «servei de
grua» del pressupost municipal per l'exercici 2019 i 2020, i amb les ampliacions que es vagin
acordant a la vista dels ingressos que es generin de la taxa per la retirada de vehicles de la via
pública (ordenança fiscal C-6).
9.- FORMA DE PAGAMENT.
El pagament de les quotes mensuals es realitzarà prèvia conformitat tècnica del servei i de la seva
corresponent aprovació.
10.- CAPACITAT D'OBRAR I/O HABILITACIÓ PROFESSIONAL PER REALITZAR LA
PRESTACIÓ
L'adjudicatari haurà d'acreditar que té capacitat d'obrar, l'habilitació professional per realitzar la
prestació, així com el compliment d'estar al corrent de les seves obligacions amb Hisenda i la
Seguretat Social i amb l'Ajuntament i la disposició d'una assegurança de Responsabilitat civil del
servei, mitjançant una declaració del responsable.

11.- SERVEI PRESTAT:
1.

La prestació permanent i ininterrompuda del servei a qualsevol dia, hora i lloc dins del terme
municipal de Molins de Rei.

1.

La prestació del servei a requeriment de la Guàrdia Urbana de manera obligatòria, per tota
classe de vehicles amb un pes màxim autoritzat que no excedeixi dels 3.500 kg.

1.

La presència física permanent a les dependències de la Guàrdia Urbana o a qualsevol altre
punt del terme municipal de Molins de Rei, a indicació de la Guàrdia Urbana, quan tinguin lloc
actes o esdeveniments especials d'interès públic o actes puntuals que es desenvolupin a la via
pública, com a mínim des de les quatre hores abans del seu inici fins el moment de la seva
finalització.

1.

El temps màxim de resposta des del requeriment fins a l'arribada de la grua al lloc de prestació
del servei serà de 15 (quinze) minuts.

1.

L'adjudicatari no podrà acceptar ni rebre cap quantitat en metàl·lic o en espècie o
contraprestació de cap tipus, sense cap excepció, pels servei objecte d'aquest contracte, tret
del preu pactat amb l'Ajuntament per a cada tipus de servei.
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1.

L'adjudicatari tindrà dret a cobrar el preu que es determini en el procés de licitació, pels serveis
requerits per part de la Guàrdia Urbana, una vegada carregat el vehicle a la grua i iniciada la
marxa, i que no es finalitzin per causes alienes a l'adjudicatari.

1.

L'adjudicatari i els seus operaris mantindran en tot moment un tracte correcte i respectuós amb
els destinataris de les prestacions del servei. En altre cas, la seva conducte podrà ser
sancionada conforme el que prescrigui el plec de clàusules administratives en relació a les
condicions especials d'execució del contracte.

12.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE.
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l'art. 62 de LCSP, el cap de la
Guàrdia Urbana de Molins de Rei o qui el substitueixi.
13.- RISC I VENTURA DEL CONTRACTE

L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura de l'adjudicatari i aquest no tindrà dret a
indemnització per causa d'avaries, pèrdues o danys ocasionats en l'explotació del servei.

Tampoc tindrà dret a cap indemnització per extinció del contracte al complir-se el termini de
vigència del mateix.
14.- OPERATIVA DEL SERVEI

1 El servei municipal de grua ha d'estar coordinat, de forma permanent, entre l'adjudicatari i la
Guàrdia Urbana de Molins de Rei, i haurà de seguir les directrius marcades.

2 La determinació dels vehicles que han de ser retirats correspon exclusivament als agents de la
Guàrdia Urbana, els quals hauran de ser presents durant l'acció de retirada i, com a mínim, a l'
inici del transport.

3. L'adjudicatari haurà de realitzar la retirada o moviment de vehicles de la via pública previstos a
l'apartat 4 del present informe.

4. En el supòsit dels vehicles declarats abandonats s'efectuarà el trasllat al dipòsit municipal.
Resta totalment prohibit realitzar cap tipus d'activitat sobre els elements que integren el vehicle
(treure, reemplaçar, etc.).

5 El servei de grua haurà d'estar convenientment planificat i dimensionat per atendre els augments
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previsibles de demanda ( cavalcada de Reis, Festa Major, Fira de la Candelera, etc)

6 Localització permanent. L'adjudicatari haurà d'estar permanentment localitzable, ja sigui per
telèfon o per qualsevol altra mitjà de igual o superior eficàcia.
15.- CONTROL DELS SERVEIS

L'adjudicatari haurà de portar un registre dels vehicles retirats de la via pública, i farà lliurament a
l'agent actuant del corresponent albarà acreditatiu de la prestació del servei, especificant ,com a
mínim, les dades següents: dia, hora, tipus de vehicle, matrícula i desperfectes que presenta abans
de la seva retirada.
16.-RÈGIM SANCIONADOR
Les infraccions que pugui cometre l'adjudicatari en la prestació del servei es classificaran com a
lleus, greus, i molt greus.
Faltes lleus
Són les infraccions imputables al contractista que suposen deficiències en el desenvolupament
normal de la prestació del servei però que no n'afecten desfavorablement la qualitat, la quantitat o el
temps en la seva prestació, ni són degudes a actuacions doloses, ni posen en perill persones o
béns.
Es consideren faltes lleus:
a) El retard en atendre el requeriment de la Guàrdia Urbana de posar en servei un vehicle grua.
S'entendrà com a retard lleu, en horari no presencial, l'acumulació de tres demores mensuals que
superin els 30 minuts entre la demanda i l' inici del servei, o bé tota demora superior als 45 minuts.
b) Vehicle en mal estat de neteja o amb distintius no autoritzats, encara que es trobin en bon estat
de pintura.
Faltes greus
Amb caràcter general, es consideren infraccions greus:
a) La reincidència en la comissió de dues o més faltes lleus de la mateixa naturalesa, sempre que
hagin estat sancionades.
b) Les infraccions en la prestació del servei que el pertorbin o alterin greument en el volum o la
qualitat sense arribar-ne a la paralització.
c) la mala conservació dels vehicles i material quan posi en perill la prestació del servei o la
seguretat dels usuaris.
d) La desobediència greu a les instruccions i ordres de la Guàrdia Urbana.
e) Les infraccions que causin lesions a la seguretat dels vehicles objecte de la retirada i dels usuaris
de les vies públiques.
f) La interrupció del servei sense causa justificada de força major fins a dos dies naturals.
g) Tractes incorrectes amb els usuaris.
i) El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
j) Facturació incorrecta.
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l) No informar a l'Ajuntament amb la diligència deguda de tota incidència amb repercussió greu pel
servei o les persones.
Faltes molt greus
Comporten una prestació deficient del servei i influeixen negativament en la vida útil dels vehicles i
materials adscrits al servei; comprenen les accions o omissions culpables que ocasionen perill a
persones o coses, així com perjudicis evidents als usuaris.
a) Les que provoquen pertorbacions reiterades o reincidents en el servei.
b) No prestar el servei de manera regular i continuada, llevat de causes de força major.
c) Cedir l'explotació del servei a terceres persones, sense el consentiment o autorització de
l'Ajuntament de Molins de Rei.
d) La omissió del pagament de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.
e) Suspendre el servei sense causa justificada de força major, per un període de més de tres dies
naturals.
f) La no realització d'un servei sol·licitat per motius no justificats, o per negativa de l'operari conductor.
g) La percepció per part de l'empresa o de qualsevol dels seus treballadors, de retribució, cànon o
gràcia per part dels usuaris del servei, que no estiguin degudament autoritzats.
h) La comissió de dues faltes greus de la mateixa naturalesa.
i) Abandonar el servei, sense causa justificada.
Sancions
Tota sanció implicarà la qualificació prèvia de la falta o faltes.
El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que pugui ser
penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el compliment de les
prestacions amb les següents quanties:
a) lleus, es podran imposar penalitzacions de quantia no superior a 900,00 euros.
b) greus, es podran imposar penalitzacions de 901,00 euros fins a 1.800,00 euros.
c) molt greus, es podran imposar penalitzacions de 1,801,00 euros fins a 2.500,00 euros.
L'Ajuntament de Molins de Rei podrà optar indistintament per la resolució del contracte o bé per la
imposició de penalitats.
Si un mateix fet o omissió es constitutiu de dues o més infraccions administratives vinculades als
mateixos interessos públics protegits, l'Ajuntament prendrà en consideració únicament la infracció
que revesteixi més gravetat.
Les reincidències seran sancionades amb multes de quantia doble a la imposada per la
primera infracció.
L'adjudicatari serà, en tot cas, responsable de les infraccions que hagin tingut l'origen en accions o
omissions imputables al seu personal.
L' import de les sancions econòmiques podrà ser descomptat dels pagaments que es realitzin a
favor de l'adjudicatari per l'execució del servei, o bé podrà carregar-se sobre la garantia definitiva,
en tal cas, l'adjudicatari, a requeriment de l'Ajuntament de Molins de Rei, i en el termini que aquesta
determini, respondrà l' esmentat import fins conformar la totalitat de la garantia.
17.- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
6.1. Per causa imputable al contractista.
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a) L' incompliment molt greu de les obligacions essencials assenyalades en aquest informe que
afectin la continuïtat i la regularitat de la prestació.
b) Les actuacions de l'adjudicatari que impedeixin o deteriorin les potestats de direcció i control del
servei que pertany a l'Ajuntament.
c) No iniciar la prestació del servei en el termini fixat, llevat dels casos de força major no imputables
a l'adjudicatari.
d) La interrupció del servei més de 72 hores, sense que estigui motivada per causa de força major o
per ordre de l'Ajuntament feta per escrit.
e) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista o l'extinció de la personalitat jurídica de la
societat contractista.
f) La declaració de fallida, suspensió de pagaments o concurs de creditors.
6.2. De mutu acord entre l'Ajuntament i el contractista.
6.3. El rescat del servei per part de l'Ajuntament, per raons d'interès públic i mitjançant la
corresponent indemnització.
6.4. La supressió del servei per raons d'interès públic."
Atès que en data 11 de novembre de 2019 es varen enviar les invitacions i el termini de presentació
d'ofertes acabava el dia 20 de novembre de 2019
Atès que, de les empreses invitades, només va presentar oferta Gruas Corbera, S.L.
Atès que es fa constar la inexistència de qualsevol de les circumstàncies de fraccionament de
l'objecte del contracte en la prestació del servei per la retirada i trasllat de vehicles de la via pública,
objecte del present contracte i de qualsevol finalitat d'eludir l'aplicació de les regles generals de
contractació, així com que Gruas Corbera, S.L, no ha subscrit amb L'Ajuntament de Molins de Rei i
amb aquest mateix objecte o prestacions substancialment coincidents, més contractes menors que
individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 € , IVA exclòs , en el període d'un any.
Atès l'informe del cap de la Guàrdia Urbana, de data 21 de novembre de 2019, on proposa
l'adjudicació del contracte menor del servei de retirada i trasllat de vehicles de la via pública al
dipòsit municipal, a Gruas Corbera, S.L, per un import que no excedirà els 15.000€ més el
corresponent 21€ d'IVA, i la durada del mateix fluctuarà en funció dels serveis que prestin, amb una
durada màxima 12 mesos.
Aquesta despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 2220 133101 22701 "Retirada de
vehicles de la via pública"
Els pagaments seran mensuals i es realitzaran prèvia conformitat tècnica del servei i de la seva
corresponent aprovació.
Atès allò que disposen els arts. 17 i 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen 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 (LCSP), el contracte de
referència es pot qualificar de contracte administratiu de serveis , el qual es regirà quant a la seva
preparació, adjudicació, efectes i extinció per aquesta llei i les seves disposicions de desplegament;
supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes
de dret privat.
Atès que l'import del contracte ascendeix a 18.150€, IVA inclòs, per raó de quantia es pot qualificar
de contracte menor requerint per la seva tramitació l'informe de l'òrgan de contractació motivant la
necessitat del contracte, aprovació de la despesa i incorporació de la factura, per indicació de l'art.
118 de la LCSP i no caldrà la formalització del contracte en document administratiu, entenent que
els drets i obligacions que es deriven del present decret són les condicions que han de regir el
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contracte, d'acord amb el que estableixen els arts. 36, 37 i 118 de la mateixa llei.
Atès l'informe de l'òrgan de contractació de data 23 d'octubre de 2019, en el qual es justifica la
necessitat del contracte menor.
Atès que a l'informe tècnic ha quedat justificat degudament i tècnicament que a l'expedient
administratiu consta la sol·licitud, de com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, d'acord amb
l'art. 35.6 c) de les Bases d'Execució del pressupost 2019.
Atès que d'acord amb l'art. 131.3 de la LCSP el contracte es podrà adjudicar directament a
qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que conti amb l'habilitació professional necessària per a
la realització de les prestacions.
A l'expedient queda justificada la capacitat d'obrar i, en el seu cas, l'habilitació professional necessària
del contractista, així com el compliment d'estar al corrent de les seves obligacions amb Hisenda i la
Seguretat Social i amb l'Ajuntament i la disposició d'una assegurança de Responsabilitat civil, segons
Declaració responsable presentada per Gruas Corbera, S.L, en data 19 de novembre de 2019.
Atès que per indicació dels articles 103, 107 i 192i següents de la LCSP queda exclosa la revisió de
preus, es dispensa la constitució de la garantia definitiva del contractista ateses les característiques
i termini d'execució del contracte i s'estableix el règim de penalitats de demora.
Atès que el termini d'execució del contracte no podrà ser superior a un any d'acord amb l'art. 29.8
LCSP, des del dia següent al de la notificació de l'adjudicació del contracte. Aquest termini serà
improrrogable.
En relació al control pressupostari, exclusivament a efectes d'aprovació de la despesa, consta a les
actuacions un document RC amb núm. 12019000040036 de data 22 de novembre de 2019, amb
càrrec de l'aplicació pressupostària 2220 133101 22701 "Retirada de vehicles de la via pública" del
pressupost municipal per l'exercici 2019, on s'acredita l'existència de crèdit suficient i idoni.
Les factures que presenti el contractista hauran de reunir els requisits establerts a l'article 25.6 de les
Bases d'Execució del Pressupost 2019 i en concret:
a) dades identificatives de l'Ajuntament: nom, NIF i domicili fiscal.
b) dades identificatives del proveïdor o contractista: nom, NIF o DNI i domicili fiscal
c) número i data de la factura
d) descripció suficient del subministrament o del servei prestat;
e) centre gestor que va efectuar l'encàrrec, indicant també el negociat i l'àrea. (Codi 2220)
f) la resta de requisits formals exigits per la normativa vigent
El contracte d'acord amb la LCSP s'extingirà ordinàriament pel seu compliment o extraordinàriament
per la seva resolució. Amb independència de les previstes en la Llei, serà causa de resolució el
desestiment total o parcial del contracte per part de l'administració contractant.
L'acord de desestiment de l'Ajuntament per causa justificada (art.211.g de la LCSP), no generarà el
dret del contractista a l'exigència de danys i perjudicis, sempre i quan aquell hagués formulat una
comunicació prèvia i tràmit d'audiència amb una antelació mínima de 10 a 15 dies.
-Les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la interpretació, modificació, resolució i
efectes dels contractes administratius serà resoltes per l'òrgan de contractació competent, els
acords del qual posaran fi a la via administrativa.
-El contractista manifesta la seva conformitat i se sotmet expressament:
a)
a la legislació de contractes de les Administracions públiques i, en tot allò que no hi estigui
establert, a les disposicions aplicables a aquest contracte de la LBRL, el TRLMRLCat., i a
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les demés disposicions legals i reglamentàries de pertinent aplicació.
a les disposicions que li siguin d'aplicació del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
c)
a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la
desenvolupen.
d)
a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LPDCP).
e)
a les demés disposicions que li siguin d'aplicació.
f)
a la jurisdicció dels òrgans competents de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu i,
en el seu cas, de la civil.
b)

D'acord amb la distribució competencial en aquesta Administració, per raó de la quantia, correspon a
aquesta Alcaldia l'autorització i disposició de despeses fins el 10% dels recursos ordinaris i al Plenari la
resta de les contractacions.
D'acord la LCSP així com la resta de disposicions vigents en matèria de gestió econòmica,
financera, comptable i de contractació.
Per tot el que s'ha exposat, i en virtut de les facultats que em són conferides per l'art. 21.1 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, per l'art. 53.1 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat.), aprovat per D. Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, i per la Disposició addicional segona de la LCSP.
Atès la proposta de decret del cap de la Guàrdia Urbana, de data 27 de novembre de
2019, l'informe jurídic de la TAG, de data 29 de novembre de 2019 on consta una observació, que
s'afaguix al paràgraf relatiu al control presupostari d'aprovació de la despesa, l'informe econòmic de
l'interventor accidental, de data 03 de desembre de 2019 i la supervisió interna del president d'àrea
de SCPE, de data 05 de desembre de 2019.
Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la legislació
vigent.
DECRETO:
Primer: APROVAR l'expedient de contractació corresponent al contracte menor administratiu pel
servei de retirada i trasllat de vehicles de la via pública al dipòsit municipal.
Segon: ADJUDICAR el contracte menor de referència a Gruas Corbera, S.L, NIF. B08772287, per
un import que no excedirà els 15.000€ més el corresponent 21€ d'IVA, i la durada del mateix
fluctuarà en funció dels serveis que prestin, amb una durada màxima 12, segons les condicions del
contracte especificades en la part expositiva d'aquest acord i l'oferta presentada per l'adjudicatari.
Tercer: AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa corresponent amb càrrec a la partida pressupostaria
2220 133101 22701 "Retirada de vehicles de la via pública". La despesa corresponent a l'exercici
2020, restarà suspesa d'executivitat i condicionada la seva eficacia a la disponibilitat de crèdit
pressupostari suficient i idoni.
Quart.- Dispensar la constitució de la garantia definitiva del contractista per l'especificitat i el termini
d'execució del contracte, d'acord amb l'art. 107 de la LCSP.
Cinquè.- Designar d'acord amb l'art. 62 de la LCSP com a responsable del contracte, al Cap de la
Guàrdia Urbana, determinar que les facultats de supervisió del contracte s'exerciran d'acord amb les
directrius del regidor responsable de l'àrea política afectada.
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Sisè.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits següents:
NOTIFICACIÓ: a l'entitat adjudicatària.
COMUNICACIÓ INTERNA: al tècnic responsable del contracte, al Departament d'Intervenció,
Tresoreria, Serveis Jurídics i Transparència.
PUBLICACIÓ: a la web municipal i al perfil de contractant (d'acord amb l'art. 63.4 de la LCSP)

I perque així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la qual
s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.

Xavi Paz Penche

MANUEL BORREGO FERNANDEZ

L'Alcalde
10/12/2019
20:01:34

El secretari accidental S/DA 1951 de 12/11/2019
10/12/2019 9:53:54
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