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Procediment: N488 Contractació de serveis
Expedient: 29245/2018
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Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Decret d'Alcaldia
Data 09-09-2019
Número DEC/4191/2019

DECRET DE TINÈNCIA D’ALCALDIA
Aprovació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació per procediment obert
simplificat del contracte de serveis pel control i vigilància dels establiments alimentaris
minoristes del municipi (Exp. intern 83/2018)
En data 24/04/2019 la Cap del Servei de Medi Ambient, a proposta de la Cap de la Secció de Salut
Pública van redactar una proposta d’inici d’expedient de contractació, en què es justifica la
necessitat i idoneïtat del contracte en els termes establerts a l’article 28 de la Llei 9/2017, de
Contractes del sector públic (LCSP).
Consta a l’expedient administratiu el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el Plec
de prescripcions tècniques (PPT) que han de regir el contracte, així com la resta de documents
preceptius que ha d’incorporar l’expedient, d’acord amb l’article 116 de la LCSP.
Es tracta d’un contracte de serveis pel control i vigilància dels establiments alimentaris minoristes
del municipi, amb una durada inicial de 2 anys i possibilitat de prorrogar el contracte per a 2
anualitats més. El valor estimat del contracte es de 41.743,41€, (IVA exclòs). L’objecte del
contracte s’ha dividit en 2 lots:
Lot 1: Visites de vigilància i control dels establiments minoristes alimentaris del municipi
Lot 2: Formació en seguretat alimentaria als manipuladors d’aliments dels establiments minoristes
d’alimentació del municipi.

L’informe jurídic d’aprovació de l’expedient de contractació disposa de nota de conformitat de
Secretaria General, en data 04/07/2019..
El procediment previst per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat, segons les previsions
de l’article 159.1.a) de la LCSP, atès que el seu valor estimat del contracte de serveis es inferior a
100.000,00€ i no està subjecte a regulació harmonitzada, en no superar els llindars establerts a
l’article 22 de la LCSP.
L’expedient ha estat fiscalitzat per Intervenció municipal i disposa de document comptable RC a la
partida pressupostaria num.30700 31100 2270600.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’Alcaldessa, de conformitat amb la
Disposició Addicional segona, apartat primer de la LCSP, no obstant, aquesta competència en
matèria de contractació de salut pública s’ha delegat expressament a favor de la Tinència
d’Alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, mitjançant Decret d’Alcaldia num.3521/2019, de
data 04/07/2019, publicat en el BOPB el 18/07/2019, de delegació de competències a favor dels
Tinents/es d’Alcaldia i altres Regidors, en tractar-se de l’aprovació inicial d’un expedient de
contractació, que es tramita mitjançant procediment obert simplificat, regulat a l’article 159 de la
LCSP.
En base a l’anterior, RESOLC:
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Primer.-APROVAR, d’acord amb l'article 117 de la LCSP, l’expedient de contractació per a
l’adjudicació, per procediment obert simplificat i tramitació ordinària el contracte de serveis pel
control i vigilància dels establiments alimentaris minoristes del municipi, per a 2 anys de contracte
amb possibilitat de 2 pròrrogues d’una anualitat cadascuna, amb un preu base de licitació de:
-14.974,28€ (IVA exclòs) per al Lot 1: Visites de vigilància i control dels establiments minoristes
- 4.000,00€(IVA exempt) Lot 2:Formació en seguretat alimentaria als manipuladors d’aliments dels establiments

Segon.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que regeixen el contracte.
Tercer.- OBRIR procediment d'adjudicació que s’haurà de regir per les normes del procediment
obert simplificat i la tramitació ordinària, de conformitat amb l’article 159 de la LCSP.
Quart.- AUTORITZAR la despesa de 1.843,24€(IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
30700 31100 2270600.
Cinquè.- ASSUMIR el compromís de dotar els exercicis successius procedents amb consignació
pressupostària suficient i adequada per a fer front a la despesa de caràcter pluriennal generada
pel contracte, d’acord amb l’article 174 del RDL.2/2004, de Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i subordinar-ne l’eficàcia per a les anualitats successives corresponents a
l’aprovació definitiva en cada exercici del Pressupost Municipal General, en els termes establerts a
l’article 39.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú.
Sisè.- CONVOCAR la licitació pública mitjançant anunci al perfil del contractant de l’Ajuntament,
segons disposen els articles 135 i 159.2 de la LCSP, així com la clàusula 10ª del Plec de
clàusules administratives particulars.
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Signat digitalment per:
La Tinència d'Alcaldia de
Desenvolupament Urbà, Habitatge,
Sostenibilitat, Via Pública i Benestar
Animal
Francesc Duch Altet
05-09-2019 23:44

Signat digitalment per:
Secretària General
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