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Exp. núm.: C1742021099 – 371/2021

INFORME DE SECRETARIA - INTERVENCIÓ
Complint la Providència de l’Alcaldia, de data 16 de juny de 2021, s’emet informe tenint
en compte els següents:
Antecedents:
1. Consta a l’expedient informe previ de l’òrgan de contractació, de conformitat
amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, sobre la
necessitat, idoneïtat i eficiència, justificant l’expedient de contractació.
2. Consta a l’expedient informe de no procedència de licitació per lots per a la
concessió administrativa per a l’ús i explotació d’un quiosc-bar situat a la pista
poliesportiva del Pla d’Òdena.
3. Consta a l’expedient providència d’inici del mateix i memòria justificativa del
contracte, on s’especifica la necessitat de la contractació i el procediment triat.
4. Consta redactat el Plec de Prescripcions Tècniques.

6. Ha estat redactat el plec de clàusules administratives i ha estat establert, com a
forma d’adjudicació, el procediment obert, tramitació per via d’urgència, als
efectes previnguts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre – de Contractes del
sector públic, amb determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa
mitjançant varis criteris directament vinculats a l’objecte del contracte.
INFORME:
I.- Legislació:
La legislació aplicable és la que determina la normativa següent:
-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

-

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 (articles vigents).

-

Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (articles
vigents).
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5. L’Alcaldessa ordena que s’incoï expedient de contractació. Correspon a la
Secretaria - Intervenció informar jurídicament el Plec de Clàusules
Administratives, assenyalar la legislació aplicable, així com emetre el
corresponent certificat d’existència de crèdit.

-

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

-

Llei 40/2015, d’1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

-

Article 111 a 125 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

-

La legislació bàsica que li sigui d’aplicació segons el Reial Decret 2528/1986,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i règim jurídic dels ens locals.

-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

II.- Procediment:
Primer.- El contracte que es licita té la consideració de contracte de concessió de
serveis de conformitat amb el disposat a l’article 17 de la Llei de contractes del sector
públic. Al citat contracte li és aplicable el règim jurídic previst per als contractes
administratius a tenor de l’article 25 de la citada Llei.
Segon.- L’expedient de contractació s’haurà de tramitar d’acord amb els articles 116 i
117 de la Llei de contractes del sector públic, essent d’aplicació el disposat a la
Disposició Addicional Segona de la citada Llei en relació amb la competència de l’òrgan
de contractació.
En relació amb els plecs de clàusules resulta d’aplicació l’article 121 i següents de la
Llei de contractes del sector públic.
Tercer.- El procediment que es proposa utilitzar per l’Alcaldessa és el procediment
obert, tramitació urgència, essent d’aplicació l’article 156 de la Llei de contractes del
sector públic. L’anunci de la licitació haurà de publicar-se al perfil del contractant, tal i
com preveu l’article 63.3 de la LCSP.

Cinquè.- Correspon a l’òrgan de contractació l’aprovació de l’expedient i l’obertura del
procediment d’adjudicació.
L’aprovació del plec de clàusules administratives particulars anirà precedida dels
informes de Secretaria o, en el seu cas, del titular de l’òrgan que tingui atribuïda la
funció d’assessorament jurídic de la Corporació, i de la Intervenció.
Els informes que la Llei assigna als serveis jurídics seran evacuats per la Secretaria o
per l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic de la Corporació. Els
actes de fiscalització s’exerceixen per la Intervenció de l’entitat local.
L’òrgan competent per la contractació és l’Alcaldia en atenció a allò disposat a la
Disposició Addicional Segona de la Llei de contractes del sector públic.
Sisè.- El Plec de Clàusules Administratives Particulars examinat, i l’expedient per a
l’aprovació de l’expedient de contractació s’ajusta a la normativa vigent en matèria de
contractació i han estat aprovats per decret d’alcaldia núm. 542, de data 19.07.2021.
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Quart.- Resulta d’aplicació als contractes de serveis que celebri l’administració pública
allò disposat als articles 308 a 315 de la Llei de contractes del sector públic.
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Setè.- Consten també a l’expedient: l’informe previ de l’òrgan de
contractació, de conformitat amb l’article 28 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, i la providència d’inici del mateix i memòria justificativa del
contracte, on s’especifica la necessitat de la contractació i el procediment
triat; i informe de no procedència de licitació per lots per la concessió
administrativa per a l’ús i explotació d’un quiosc-bar situat a la pista poliesportiva del
Pla d’Òdena.
Vuitè.- L’import dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici del 2021 ascendeix
a 3.879.687,88 €, fet pel qual el valor estimat del contracte, que és de 1.000,00 € (IVA
exclòs, contant que es produeixi l’eventual pròrroga), conforme a la providència de
l’Alcaldia esmentada, no supera el 10% sobre aquells recursos. Així, l’òrgan de
contractació competent és l’Alcaldia.
Novè.- En tractar-se de cànon a retribuir per part del contractista a l’ajuntament no
procedeix la certificació l’existència de crèdit suficient en el pressupost.
CONCLUSIÓ: S’informen favorablement els Plecs de clàusules administratives
particulars presentats a aquesta Secretaria - Intervenció, així com l’aprovació de
l’expedient de contractació. És procedent la licitació del contracte pel procediment
obert, tramitació ordinària, sempre que s’observin les prescripcions legals contingudes
al present informe.
Òdena, a 16 de juny de 2021
La Secretària - Interventora,
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Celsa Pérez Gil

