Ref. Exp.: 189/2019/SQSCR
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 Ordinària de Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 10/12/2019, va
adoptar l’acord que literalment transcriu a continuació:

ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant decret d’Alcaldia, per avocació, de data 22 de desembre de 2016, es va
aprovar l’adjudicació del contracte de serveis d’assistència jurídica i de defensa judicial en
l’ordre contenciós administratiu de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a la raó social
Comas Advocats Urbanisme i Dret Públic, SLP, amb CIF B65879520, en els termes de
l’oferta amb què ha concorregut a la licitació:
Preu fix anual assessoria jurídica: 13.680,00 € (IVA exclòs)
Preu anual, a tant alçat, previst com a màxim, per procediments judicials:
14.250,00 € (IVA exclòs)
L’import total del contracte de 67.590,60€, dels quals 55.860,00€ corresponen al
preu del contracte i 11.730,60€ a l’impost sobre el valor afegit.
El contracte núm. 018/2016 es va formalitzar en data 23 de desembre de 2016 i es va
iniciar l’1 de gener de 2017.
La clàusula 5 del Plec de clàusules administratives particulars establia el següent: “el
contracte tindrà una durada principal de dos anys a comptar des de la formalització del
contracte, i serà prorrogable anualment de forma expressa, sense que la durada de la
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre anys. En el cas dels
procediments judicials, tindran la durada precisa per atendre adequadament les
necessitats de l’Administració, en aplicació de l’article 303.3 del TRLCSP”.
A l’acord d’adjudicació es van aprovar els documents comptables corresponents als
exercicis 2017, 2018, 2019 i 2020 i per tant el compromís de la despesa resta acreditat i
aprovat per l’execució de la pròrroga.
Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2018 es va
aprovar la primera pròrroga del contracte 018/2016 del servei durant el període comprès
entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019 i es va procedir a notificar l’acord
a l’empresa adjudicatària.

Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV): 13064237525224604121.
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv

1/3

En data 27 de desembre de 2018 es va procedir a formalitzar la pròrroga.
Per tal de poder aprovar la segona pròrroga que estava prevista a la clàusula 5 del Plec
de clàusules administratives particulars en data 24 d’octubre de 2019 mitjançant escrit
amb número de registre de sortida 2019009973 es va comunicar a l’empresa adjudicatària
la voluntat de prorrogar el contracte per un termini d’un any més, en els mateixos termes i
condicions establertes al contracte inicial i se’ls atorgava un termini de 10 dies,
comptadors a partir de l’endemà de la recepció de l’escrit, per manifestar la seva
conformitat a la pròrroga esmentada amb l’advertiment que en cas de no manifestar
disconformitat s’entenia admesa la pròrroga.
Considerant l’informe número 16/2019 de la secretària de data 22 de novembre de 2019
on es conclou que es compleixen tots els requisits per tal que la Junta de Govern Local,
en la seva condició d’òrgan de contractació, aprovi la segona pròrroga del contracte
prevista al plec de clàusules administratives pel termini d’un any i s’adverteix que aquesta
segona pròrroga exhaureix el termini màxim 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.
Art. 23.2 del TRLCSP.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar la segona pròrroga del contracte núm. 018/2016 del serveis d’assistència
jurídica i de defensa judicial en l’ordre contenciós administratiu de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès amb la raó social Comas Advocats Urbanisme i Dret Públic, SLP, amb
CIF B65879520, per una durada d’1 any, durant el període comprès entre l’1 de gener de
2020 i el 31 de desembre de 2020.
Segon. Notificar aquest acord a l’empresa Comas Advocats Urbanisme i Dret Públic, SLP.
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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
Habilitat d'estadística
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 11/12/2019 a les 23:54:24

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 12/12/2019 a les 10:24:10
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