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INFORME SECRETÂRIA

Informe emès per la Secretària acctal. de l’Ajuntament de Cambrils en relació a
l’Expedient A 13-2019 d’alienació mitjançant subhasta pública de ferralla i gestió
de recollida a les deixalleries de Cambrils
Plaça de l’Ajuntament, 4 - 43850 CAMBRILS - aj@cambrils.org - www.cambrils.org - T. 977 79 45 79 - F. 977 79 45 72

OBJECTE
Informar jurídicament pel que fa a l’aprovació de l’expedient de contractació A 132019, d’acord amb allò establert a l’apartat 8è de la disposició addicional tercera de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del sector públic ( LCSP).

ANTECEDENTS
Amb data 9-12-2019 la tècnica de Medi Ambient, Sra. Mercè, emet informe en el qual
manifesta la necessitat i idoneïtat d’aprovar un expedient per l’alienació mitjançant
subhasta pública de ferralla, així com la seva gestió i recollida a les deixalleries de
Cambrils. L’informe dóna lloc a l’inici a l’expedient de contractació X2019039468, al qual
s’incorporen els següents documents:
-

Plec de condicions tècniques elaborat per la tècnica de Medi Ambient amb data
27-06-2019.
Informe tècnic emès per la tècnica de Medi Ambient amb data 27-06-2019.
Informe justificatiu de preus emès per la tècnica de Medi Ambient amb data 1710-2019.
Plec de clàusules administratives particulars elaborat pels Serveis Jurídics
municipals amb data 13-12-2019.

NORMATIVA APLICABLE
El contracte definit té la condició de contracte privat, tal i com estableix l’article 26 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
D’acord amb l’establert a l’art. 26 de la LCSP, en defecte de normes específiques el
contracte es regirà quant a la seva preparació i adjudicació per les Seccions 1a i 2a del
capítol I del Titol I del Llibre Segon de la LCSP, per tant en allò no establert a la Llei
33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP), EL
Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament General de la
LPAP, el Reial Decret 1372/1986 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Bens de
les Entitats Locals, el decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
del patrimoni del ens locals. També seran d’aplicació els principis extrets de la legislació
continguda a la LCSP i les seves disposicions de desenvolupament, per resoldre els
dubtes que es puguin presentar. Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret
administratiu, i en el seu defecte, les normes del sector privat.
Quant als efectes i extinció es regirà per la normativa patrimonial de les Entitats locals.
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En aplicació dels precepte de la LCSP per regular la preparació i adjudicació del present
contracte, s’estableix un procés de selecció d’ofertes mitjançant el procediment obert
regulat a l’art.156 i següents de la LCSP, i en relació al contingut de l’expedient s’informa
el següent:
L’art. 116 estableix als apartats 2 i 3 que l’expedient que aprova l’òrgan de contractació
es referirà a la totalitat de l’objecte del contracte i incorporarà:
-

El plec de clàusules administratives particulars
El plec de prescripcions tècniques
Certificat d’existència de crèdit
En aquest sentit cal dir que els dos primers documents formen part de l’expedient de
contractació A 13-19 i el tercer punt no és aplicable en aquest cas, ja que el contracte
que resulta d’aquest expedient no comporta despesa sinó ingressos per l’Ajuntament i
per tant no es requereix la confirmació prèvia d’existència de crèdit.
Respecte al contingut del Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules cal dir
que es correspon amb allò establert a la LCSP i resta de normativa aplicable.
D’altra banda l’art. 116.4 de la LCSP estableix que a l’expedient de contractació es
justificarà adequadament:
a) L’elecció del procediment de licitació en el cas de no ser procediment obert o
restringit.
b) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera i els criteris
que es tindran en consideració per adjudicar el contracte, així com les condicions
especials d’execució del mateix.
c) El valor estimat del contracte, amb una indicació dels conceptes que l’integren.
d) La necessitat de l’Administració a la que es pretén donar satisfacció mitjançant la
contractació de les prestacions corresponents i la seva relació amb l’objecte del
contracte.
e) La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, en el seu cas.
En relació als punts indicats a l’article 116.4, després d’analitzar la documentació que
conforma l’expedient, s’informa el següent:
a) En relació al procediment de licitació escollit, el valor estimat de la contractació
justifica la utilització d’un procediment obert, en tractar-se d’un import que
supera els llindars establerts per l’art. 118 de la LCSP pels contractes menors.
b) No s’exigeix classificació als participants, al tractar-se d’un contracte d’alienació
de béns patrimonials.
c)
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i. Els criteris de solvència escollits es basen en mitjans indicats
expressament als articles 87.1a) i 89.1a) de la LCSP.
ii. Els criteris de valoració escollits s’ajusten als requisits exigits per l’art. 42
del RPEL, el qual estableix que l’alienació de béns patrimonials s’ha de fer
per subhasta pública, d’acord amb la normativa reguladora de la
contractació dels ens locals.
iii. Les condicions especials d’execució del contracte indicades al plec de
clàusules administratives estan vinculades a l’objecte del contracte i
compleixen amb l’obligació que indica l’art. 202.3 de la LCSP d’establir
almenys una de les condicions especials d’execució de tipus
mediambiental, social o relativa a l’ocupació, enumerades en el mateix
article. El plec també ha establert els principis ètic i les regles de conducta
als que ha d’adequar la seva activitat l’empresa contractista i s’han
determinat els efectes de l’eventual incompliment, tal i com estableix
l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
d) El plec de clàusules administratives informa del pressupost base de licitació, valor
estimat del contracte i preu, d’acord amb l’establert a l’art 100 i següents de la
LCSP.
e) L’informe justificatiu de la necessitat de contractació vincula l’objecte del
contracte amb la necessitat a la que es pretén donar satisfacció.
f) Es justifica adequadament la no divisió en lots del procediment de licitació
informat.
Finalment s’ha d’informar que, d’acord amb l’establert al plec de clàusules
administratives particulars, la licitació es durà a terme aplicant els mitjans de presentació
electrònica d’ofertes establerts per la LCSP, i l’Ajuntament de Cambrils utilitzarà mitjans
electrònics, via e-Notum, per efectuar la resta de comunicacions amb els licitadors i
adjudicatari.
CONCLUSIONS
Estudiada la documentació que forma part de l’expedient A 13-2019, i analitzat el seu
contingut tal i com es descriu en l’apartat de fonaments d’aquest informe, es considera
que l’expedient tramitat per regular l’alienació mitjançant subhasta pública de ferralla i
gestió de recollida a les deixalleries de Cambrils, compleix els requisits legals exigits per
la seva tramitació.

Cambrils,

[Firma01-01]
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