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Interessat de l'expedient

Assumpte

Proposta de regulació de la contractació
menor en les Bases d'Execució del
Pressupost.

Localització de l'activitat

DECRET
Identificació de l’expedient
Expedient 4134/2014, relatiu a la regulació del procediment de contractació menor a
l’Ajuntament de Salou.
Tràmit: Proposta de modificació normes internes de la contractació menor.
Proposta de criteris.

Fets
1. El 25 de març de 2010, l’alcalde dicta el decret núm. 1210/2010, pel qual s’aproven els
requisits que s’han de complir en la tramitació dels procediments de contractació menor
d’aquest Ajuntament, en funció de la tipologia contractual i de l’import de la despesa
(expedient 962/2010).
2. El 12 d’agost de 2014, l’alcalde deroga, amb efectes de 31 d’agost de 2014, el citat
decret de 25 de març de 2010 i aprova els nous requisits que s’han de complir en els
procediments de contractació menor (DEC/4187/2014).
3. El 28 d’abril de 2016, l’arquitecte municipal cap de la Secció de Projectes Urbans sol·licita
la modificació dels límits mínims de la contractació menor, per a incrementar l’agilitat en
la tramitació.
4. El 16 de març de 2017, la Junta de Govern Local acorda proposar a l’Alcaldia
modificació de les normes internes de la contractació menor (acord núm. 505).

Fonaments de dret
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1. El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), regula la tramitació dels expedients de
contractació menor i el seu procediment d’adjudicació, en els termes següents:

“Article 111. Expedient de contractació en contractes menors.
1. En els contractes menors definits a l’article 138.3, la tramitació de
l’expedient només exigeix l’aprovació de la despesa i la incorporació a
aquest de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que
estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei.
2. En el contracte menor d’obres, s’ha d’afegir, a més, el pressupost de les
obres, sense perjudici que hagi d’existir el projecte corresponent quan
normes específiques ho requereixin. Igualment s’ha de sol·licitar l’informe de
supervisió a què es refereix l’article 125 quan el treball afecti l’estabilitat, la
seguretat o l’estanquitat de l’obra.
Article 138. Procediment d’adjudicació.
(...)
3. Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol
empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional
necessària per realitzar la prestació, complint les normes que estableix
l’article 111.
Es consideren contractes menors els contractes d’un import inferior a 50.000
euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti
d’altres contractes, (…).”
2. Atès que l’experiència acumulada durant aquests anys de vigència del sistema de control
intern en la tramitació dels expedients de contractació menor, aconsella introduir
diverses modificacions amb la finalitat d’assolir una major eficiència i un grau més elevat
de participació i compromís dels responsables dels departaments municipals en les
decisions de gestió dels recursos econòmics disponibles en cada cas, a la vegada que
aconseguir una major agilitat.
3. En exercici de la facultat d’autoorganització que la legislació atribueix als ens locals i de
conformitat amb la competència que l’article 53.1, lletra g) del 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, atribueix a l’alcalde, és procedent establir un procediment específic intern que
les diferents unitats administratives i negociats hauran de seguir per a la tramitació dels
contractes menors.
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Resolució
1. Aprovar els requisits que s’hauran de complir en la tramitació dels procediments de
contractació menor de l’Ajuntament de Salou, en funció de la tipologia contractual i de
l’import de la despesa:
“Tots els expedients administratius de contractació pública es tramitaran via
AUPAC, amb la documentació i pel servei administratiu que tot seguit s’indica.

Diagrama del procediment i documents que aquest ha de contenir:
Contractes de menys de 2.000 € (sense IVA).
S’incorporaran a l’expedient els documents següents:
1. Document d’autorització i disposició de crèdit signat per la intervenció
general. En la sol·licitud s’haurà de motivar, de forma clara i precisa, la
necessitat i idoneïtat del contracte i el seu import, atenent a preus de mercat,
i que no s’està fraccionant l’objecte contractual.
2. Factura conformada pel tècnic competent i pel regidor responsable de l’àrea
que ha promogut la contractació. Aquesta conformitat donarà validesa a la
factura (que el contingut de les dades fiscals que incorpora són les exigides,
que la prestació s’ha executat de conformitat amb els criteris municipals
exigits i a satisfacció de l’Ajuntament).
Contractes, de més de 2.000 €, menors de serveis i subministraments
per import de fins a 9.000 € (sense IVA) i contractes menors d’obres de
fins a 25.000 €(sense IVA).
S’incorporaran a l’expedient els documents següents:
1. Ofertes, en un mínim de 3, ajustades als models normalitzats (segons la
tipologia del contracte), sol·licitades a empreses capacitades l’activitat de les
quals estigui vinculada a l’objecte del contracte. En el supòsit que no fos
possible disposar de diferents ofertes, el tècnic motivarà suficientment
aquesta circumstància en el seu informe.
No serà necessària l’obtenció de tres ofertes per a les següents
contractacions: servei de gabinet de premsa i relació amb els mitjans; serveis
de publicitat; contractació d’espectacles i concerts singulars i la subscripció a
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revistes i altres publicacions, de qualsevol suport, així com la contractació de
l’accés a la informació continguda en bases de dades especialitzades.
3. Informe-proposta del tècnic competent justificant de forma clara, precisa i
motivada la selecció de la millor oferta.
4. Document d’autorització i disposició de crèdit signada per la intervenció
general. En la sol·licitud s’haurà de motivar, de forma clara i precisa, la
necessitat i idoneïtat del contracte i el seu import, atenent a preus de mercat,
i que no s’està fraccionant l’objecte contractual.
5. Factura conformada pel tècnic competent i pel regidor responsable de l’àrea
que ha promogut la contractació. Aquesta conformitat donarà validesa a la
factura (que el contingut de les dades fiscals que incorpora són les exigides,
que la prestació s’ha executat de conformitat amb els criteris municipals
exigits i a satisfacció de l’Ajuntament).
Contractes menors de serveis i subministraments per import superior a
9.000 € (sense IVA) i contractes d’obres per import superior a 25.000 €
(sense IVA) i fins als llindars màxims legals (menys de 50.000€ en
contractes d’obra i menys de 18.000€ en la resta de contractes, sense
IVA)
S’incorporaran a l’expedient els documents següents:
1. Ofertes, en un mínim de 3, ajustades als models normalitzats (segons la
tipologia del contracte), sol·licitades a empreses capacitades l’activitat de
les quals estigui vinculada a l’objecte del contracte. En el supòsit que no fos
possible disposar de diferents ofertes, el tècnic motivarà suficientment
aquesta circumstància en el seu informe.
No serà necessària l’obtenció de tres ofertes per a les següents
contractacions: servei de gabinet de premsa i relació amb els mitjans; serveis
de publicitat; contractació d’espectacles i concerts singulars i la subscripció a
revistes i altres publicacions, de qualsevol suport, així com la contractació de
l’accés a la informació continguda en bases de dades especialitzades.
2. Informe-proposta del tècnic competent justificant de forma clara, precisa i
motivada la selecció de la millor oferta.
3. Document d’autorització i disposició de crèdit signada per la intervenció
general. En la sol·licitud s’haurà de motivar, de forma clara i precisa, la
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necessitat i idoneïtat del contracte i el seu import, atenent a preus de mercat,
i que no s’està fraccionant l’objecte contractual.
4. Decret, motivat i justificat, del regidor delegat competent per raó de la
matèria adjudicant el contracte i aprovant la despesa corresponent, segons
model normalitzat, o bé proposta de contractació del regidor delegat,
motivada i justificada, dirigida a la Junta de Govern Local.
5. Factura conformada pel tècnic competent i pel regidor responsable de l’àrea
que ha promogut la contractació. Aquesta conformitat donarà validesa a la
factura (que el contingut de les dades fiscals que incorpora són les exigides,
que la prestació s’ha executat de conformitat amb els criteris municipals
exigits i a satisfacció de l’Ajuntament).
Respecte a la contractació menor d’obres:
L’expedient haurà d’incorporar, a més, el pressupost de les obres i també el
projecte corresponent degudament aprovat, quan normes específiques ho
requereixin o, en cas que no sigui necessari aquest document tècnic, informe on
es motivi aquesta circumstància. Igualment s’ha d’afegir l’informe de supervisió a
què es refereix l’article 125 del TRLCSP quan el treball afecti l’estabilitat, la
seguretat o l’estanquitat de l’obra.
Respecte tota la contractació menor
Quant als contractes d’obres amb un pressupost superior a 18.000 € (sense IVA)
s’ha de publicar, a més a més, l’anunci de la convocatòria de la contractació en el
perfil de contractant de l’Ajuntament.
Tots els contractes menors seran publicats d’acord amb la llei de transparència,
pels departaments que els tramitin.
Centre gestor encarregat de la tramitació dels expedients de
contractació menor.
Els contractes d’obres de fins a 18.000 € (sense IVA) seran iniciats i tramitats
pels corresponents Serveis Tècnics Municipals fins a la seva extinció.
Els contractes d’obres de més de 18.000 € (sense IVA) seran iniciats pels
corresponents Serveis Tècnics Municipals i tramitats pel Servei de contractació
fins a la seva extinció.
Els contractes menors de serveis, subministraments i privats seran iniciats i
tramitats per cada centre gestor fins a la seva extinció.”
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2. Derogar el decret DEC/4187/2014, de 12 d’agost de 2014.
3. Donar trasllat d’aquesta resolució a totes les Regidories pel seu coneixement i
compliment.

F_FIRMA_5

Alcalde
Pere Granados
Carrillo
20-03-2017 12:19

F_FIRMA_3

Secretari General
Enric Ollé Bidó
20-03-2017 11:31
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