Ref. Exp.: 129/2020/SQDESEC
Certificat d’acord de Junta de Govern Local
PERE GALLEGO CAÑIZARES, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès,
CERTIFICO
Que la sessió Extraordinària de Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 21/07/2020,
va adoptar l’acord que literalment transcriu a continuació:

ANTECEDENTS
1. Mitjançant la Junta de Govern Local de data 01/08/2017, es va adjudicar el
contracte del servei Controladors de mercats no sedentaris de Can Torras Can
Llobet i Les Fonts, per import de 17.992,40€ anuals corresponents a 14.869,75€ de
preu de contracte i 3.122,65€ IVA.
2. La durada del contracte era de 2 anys a partir del 01/09/2017, tal i com consta al
contracte número 010/2017 formalitzat en data 03/08/2017.
3. A l’acord d’adjudicació es van aprovar els documents comptables corresponents
als exercicis 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 i per tant, el compromís de la despesa
resta acreditat i aprovat per l’execució de la pròrroga.
4. Mitjançant la Junta de Govern Local de 16/07/2019, es va adjudicar la primera
pròrroga al contracte del servei Controladors de mercats no sedentaris de Can
Torras i Les Fonts, d’acord amb els següents paràmetres:
Pròrroga del contracte 010/17:
Servei de Controladors de mercats no sedentaris de Can Torras Can Llobet i Les
Fonts.
Durada: 12 mesos
Període proposat per la pròrroga: de l’1 de setembre de 2019 al 31 d’agost de
2020.
Per un import anual de 17.992,40 €, dels quals 14.869,75 € corresponen al preu de
contracte i 3.122,65 € a l’impost sobre el valora afegit (21%).

5. En data 30 de juny del 2020 amb número de registre de sortida 20020004726
l’Ajuntament va fer arribar una notificació al licitador demanant la conformitat a la
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segona i última pròrroga. A aquesta notificació, Nordeste Servicios Integrales 2003,
S.L. va respondre el dia 7 de juliol de 2020 amb un escrit, amb registre d’entrada
2020008152, on manifestava la voluntat de prorrogar el contracte per el termini
d’un any més.
6. L’informe emès per la tècnica de l’Oficina Municipal d’Informació al Consum i de
Mercats considera convenient que es prorroguin els esmentats contractes per un
termini d’1 any més, es a dir, 01/09/2020 al 31/08/2021, en els termes i condicions
establerts ens els plecs de condicions que regulen el contracte.
7. Considerant l’informe del secretari de data 8 de juliol de 2020 on s’informa
favorablement la pròrroga del contracte.

FONAMENTS DE DRET
-

D’acord amb la Disposició transitòria primera, els contractes administratius
adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic es regiran, pel que fa als seus efectes, compliment
i extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, pel Reial
Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.

-

Reial Decret 817/2009, que desenvolupa parcialment la LCSP.

-

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que modifica el
TRLCSP.

-

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.

-

Art. 159.1 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.

-

Plecs de clàusules administratives i tècniques que regeixen aquest contracte

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Prorrogar el contracte del servei de controladors de mercats no sedentaris,
d’acord amb els següents paràmetres:
Darrera pròrroga del contracte 010/17:
Servei de Controladors de mercats no sedentaris de Can Torras Can Llobet i Les Fonts.
Durada: 12 mesos
Període proposat per la pròrroga: de l’1 de setembre de 2020 al 31 d’agost de 2021.
Per un import anual de 17.992,40 €, dels quals 14.869,75 € corresponen al preu de
contracte i 3.122,65 € a l’impost sobre el valora afegit (21%).
Segon.- Establir que aquesta pròrroga es realitzarà amb les condicions contractuals
definides al contracte, el plec de clàusules administratives particulars i de condicions
tècniques i la legislació general d’aplicació.

Tercer.-. Notificar la present resolució als adjudicataris.

I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra.
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 22/07/2020 a les 13:49:45

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 22/07/2020 a les 15:32:01
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