Núm. Exp: 2020/5961
Assumpte:
Inici
licitació
contracte
administratiu
mixt
de
subministrament, desplegament i manteniment d’una xarxa sense fils,
iniciativa WiFi4EU, per a l’Ajuntament de Ripollet

La Interventora de l’Ajuntament de Ripollet, CERTIFICA:

Que, de conformitat amb el que disposen els articles 116.3 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic, els articles 167, 172, 214 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 –TRLRHL-, i els articles 24 i següents del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol Primer
del Títol Sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
locals en matèria de pressupostos, qui subscriu fa constar que, donada la
tramitació anticipada d’aquesta contractació, en virtut d’allò disposat a l’art 117.2
LCSP, queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i
suficient per al finançament de la despesa als exercicis corresponents.
Amb la previsió de la formalització i entrada en vigor del contracte en el mes de
desembre de 2020, es disposa la següent despesa:






Any
Any
Any
Any
Any

2020: 1 mes, total despesa de 15.000,00 €, iva inclòs.
2021: 10 mesos, total despesa de 1.111,10 €, iva inclòs
2022: període d’UN ANY, total despesa de 1.333,32 €, iva inclòs
2023: període d’UN ANY, total despesa de 1.333,32 €, iva inclòs
2024: 2 mesos, total despesa de 222,26 €, iva inclòs

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis
futurs, la seva autorització o realització es subordina al crèdit que, per a cada
exercici, autoritzi el pressupost de l’ajuntament, de conformitat amb el que
preveu l’art. 174.1 i 174.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
D’acord amb l’art. 117.2 i la D.A. 3a-2 LCSP, podran tramitar-se anticipadament
els contractes l’execució material dels quals hagi d’iniciar-se en l’exercici
següent, sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva
consolidació dels recursos que han de finançar el contracte corresponent.
La proposta de despesa formulada pel responsable administratiu, es troba
incorporada a l’informe raonat del servei que promou la contractació, exposant

la necessitat, característiques i import calculat de les prestacions objecte del
contracte.

Ripollet, a data de la signatura electrònica.

