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Jsa/xn
Exp: SP 4277/19 General 3483/19
Ass: Contractació servei de seguretat de diferents actes culturals i esportius
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
L’Ajuntament de la Roca del Vallès vol contractar a BEST AND POPULAR SL – amb NIF
B66925108, per dur a terme de seguretat de diferents actes culturals i esportius.
La contractació de serveis per part de l’Administració ve regulada pels articles 308 i següents
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, malgrat que la concreció
del que s’entén per un contractes de serveis es troba recollit a l’article 17 del mateix text legal,
segons el qual són contractes de serveis els que tinguin per objecte prestacions de fer
consistents en el desenvolupament d’una activitat o adreçades a l’obtenció d’un resultat diferent
d’una obra o un subministrament.
L’objecte de les prestacions enunciades en el primer paràgraf queda recollit en la tipologia que
descriu l’esmentat article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Atès que per materialitzar aquest contracte de serveis s’ha demanat pressupost a BEST AND
POPULAR SL – amb NIF B66925108, que ha presentat un pressupost (incorporat a
l’expedient) de 1.965,04 € IVA inclòs.
El procediment de contractació és el de contracte menor i el tipus és ordinari.
L’article 118 del mateix text legal indicat anteriorment, estableix que en els contractes menors
definits a l’article 131, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les
normes de desenvolupament estableixin.
Atès que tenor de l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic i a tenor de la informació elaborada per l’Àrea d’Intervenció de l’Ajuntament de la Roca,
dins l’àmbit del seu servei de Cultura no consta que la contractació d’aquest servei per aquesta
empresa alteri l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació
i tampoc que es fraccioni de forma irregular per evitar el procediment o la publicitat que li
correspondria. És a dir, que aquest contractista no ha estat objecte d’adjudicació de més
contractes menors dels serveis de Cultura i Esports l’import dels quals superi el topall màxim
permès per a la contractació menor en un any (de 15.000 € IVA exclòs) i que tinguin un objecte
substancialment igual a l’objecte proposat.
Atès que BEST AND POPULAR SL – amb NIF B66925108, té plena capacitat d’obrar i disposa
de la suficient solvència tècnica i professional per a l’execució del contracte, sense que estigui
incurs en cap de les prohibicions de contractar que preveu l’article 71 LCSP, tal i com exposa
en la declaració responsable que ha efectuat en data 5 de setembre de 2019 i que consta a
l’expedient.
Atès que l’article 131 de la de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per remissió de l’article 118, estableix que els contractes menors es podran adjudicar
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que tingui l’habilitació professional
necessària per a realitzar la prestació, acomplint amb les normes de l’article 118. Així mateix,
estableix que es consideren contractes menors els contractes d’import inferior a 15.000 euros,

Signatura 1 de 3
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 3
11/05/2020

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

Signatura 3 de 3
19/08/2020

ALCALDE

Antoni Peralta Garcerá

02/10/2020

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Certificat
Codi Segur
de Validació
gestor
Url de validació
d'expedi
Metadadesents

118d5c9562184cfb85f23a2022c12417001

Data document: 08/05/2020

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/1198 - Data Resolució: 02/10/2020

SECRETARI

Carrer de Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat

tenint en compte el que disposa l’article 102 del mateix text legal, sens perjudici del que
disposa l’article 229 en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats a l’àmbit
estatal.
Vista l’existència de consignació pressupostària en la partida 05 33822612 Activitats Culturals
09 34122619 Activitats Esportives del pressupost municipal vigent aplicable del vigent
pressupost econòmic de la corporació.
Essent doncs que els serveis que es pretenen contractar per aquest Ajuntament no superen la
quantitat de 15.000 euros, i que resulten d’aplicació els articles citats en els paràgrafs
precedents, i per aquest motiu a l’expedient només s’exigeix l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en la Disposició
addicional segona de la de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
Vistes les reserves de crèdit número 1204 i 1205 per a fer front a aquesta despesa.
Vist l’informe del tècnic d’esports de data 26 de març de 2020.
Vist l’informe de Secretaria de data 5 de maig de 2020.
És per això que aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li són conferides,
RESOL:
Primer.- Justificar la celebració del contracte menor per dur a terme servei de seguretat de
diferents actes culturals i esportius a BEST AND POPULAR SL – amb NIF B66925108, atès
que no significa cap fraccionament de l’objecte del contracte dins l’àmbit del Servei de Cultura i
Esports.
Segon.- Contractar a BEST AND POPULAR SL – amb NIF B66925108, per dur a terme per dur
a terme servei de seguretat de diferents actes culturals i esportius, d’acord amb el decret
112/2010.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa total de 1.965,04 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària amb número de codificació de 1306,80 euros a 05 33822612 Activitats Culturals
i 658 24 eruos a 09 34122619 Activitats Esportives, del Pressupost General de l’Ajuntament de
la Roca del Vallès per a l’any 2020, d’acord amb la regulació de l’article 169.5 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
.
Quart.- Informar que a la comptabilitat municipal figuren els assentaments de Retenció de crèdit
12104 i 1205, de data 3 de març de 2020, per garantir la disponibilitat pressupostària que
significarà l’aprovació d’aquesta proposta.
Cinquè.- Una vegada realitzada la prestació, incorpori’s la factura i tramiti’s el pagament si
escau.
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Sisè.- Traslladar còpia dels acords als Serveis Econòmics i a l’Àrea de Serveis i Atenció a les
Persones de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Setè.- Traslladar còpia dels acords a BEST AND POPULAR SL – amb NIF B66925108.
Vuitè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
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