INFORME DEL SECRETARI GENERAL
Núm. d’expedient: N801/2021/000108
Servei de Recursos humans.

OBJECTE: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE METGE D’EMPRESA, A ADJUDICAR
PER PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.

ANTECEDENTS
I.- El servei de Recursos humans ha elaborat els plecs de clàusules administratives i tècniques
particulars per a la contractació del servei de mèdic d'empresa, a adjudicar per procediment
obert i tramitació ordinària.
II.- Així mateix consta a l'expedient l'informe emès per la cap de servei relatiu a la necessitat i
conveniència de celebració del contracte.

NORMATIVA APLICABLE
-

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

-

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.

-

Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).

-

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

-

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.

CONSIDERACIONS
PRIMERA.- Els plecs de clàusules particulars de referència tenen per objecte definir els drets i
obligacions de les parts del contracte del servei de metge d’empresa.
Quant al seu contingut, els esmentats plecs contenen les determinacions establertes pels
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articles 122 i 124 de la LCSP i 67 i 68 del RGLCAP.
Pel que fa al contingut de l'expedient de contractació, d'acord amb el que estableix l'article 116
de la LCSP, s'ha de deixar constància a l'expedient de contractació de la corresponent
justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte en el termes previstos a l'article 28 de la
mateixa llei. Així mateix, s'ha d'incorporar a l'expedient el plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques, així com el certificat d'existència de crèdit o
document equivalent.
A l'expedient objecte del present informe consta com ja s'ha dit abans l'informe justificatiu de la
necessitat i idoneïtat, però no pas la documentació acreditativa de l'existència de crèdit.
SEGONA.- Els plecs de clàusules defineixen l’objecte del contracte, d’acord amb l’article 99 de
la LCSP, consistent en el servei de metge d’empresa. En les prestacions objecte d’aquest
contracte es donen les condicions de l’article 17 de la LCSP, que defineix les característiques
dels contractes de serveis.
Quant al procediment d’adjudicació, s’estableix el procediment obert amb tramitació ordinària,
d’acord amb l’establert als articles 156 i següents de l’esmentada LCSP.
TERCERA.- D’acord amb l’establert a la Disposició addicional segona de la LCSP, apartat 1,
corresponen a l’alcaldia les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes
l’import dels quals no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas,
la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració no
sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de
totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
D'acord amb l'establert a l'apartat 2 de l'esmentada Disposició addicional segona de la LCSP,
corresponen al ple les competències com a òrgan de contractació quan es tracti de contractes
que, pel seu valor o durada, no corresponguin a l'alcaldia, com es el cas del contracte al que es
refereix aquest informe.
Per tant, l’òrgan de contractació en el present contracte és el ple, òrgan al qual correspon
l’aprovació dels plecs de clàusules particulars del present procediment.
Correspon també a l’òrgan de contractació l’aprovació de l’expedient i l’obertura del
procediment d’adjudicació en els termes que es regulen a l’article 117 de la LCSP.
La Disposició addicional tercera de la LCSP, apartat 8, estableix que en l’aprovació de
l'expedient de contractació serà preceptiu l'informe jurídic del Secretari.
En compliment de l’establert als preceptes esmentats, s’emet el present informe respecte als
plecs de clàusules i l'expedient. No són objecte del present informe els aspectes tant dels plecs
com de la proposta d'acord que pel seu contingut econòmic estan subjectes a control i
fiscalització per part de la Intervenció municipal en l'expedient de contractació.
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CONCLUSIONS
En els termes exposats anteriorment, s’informa favorablement l'expedient per a la contractació
del servei de metge d’empresa, a adjudicar per procediment obert i tramitació ordinària, amb el
benentès que abans de la seva aprovació caldrà incorporar a l'expedient el certificat
d'existència de crèdit o document que legalment el substitueixi.
Març de 2022.

El Secretari General Accidental,

Ramón López Heredia
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