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[NUMRESORT]
DEPARTAMENT COMUNICACIÓ

NOTIFICACIÓ
L’alcalde, en data 9 d´octubre de 2017,
2017 ha dictat el decret següent:
“DECRET NÚMERO D2017AJUN001203

REF: Expedient número DECS2017000017
Assumpte: Adjudicació del contracte menor de serveis per al suport tècnic a la Unitat de
Recursos Humans
Relació de fets

En data 25 de juliol del corrent, la Cap de la Unitat de Recursos Humans d’aquest
Ajuntament ha emès l’informe tècnic en el que es justifica la necessitat i l’oportunitat de
contractar un suport tècnic extern i puntual.
En concret aquest suport ha d’anar adreçat a les tasques següents: la gestió de les nòmines,
la confecció de les cotitzacions a Seguretat Social i l’assessorament
l’assessorament puntual per temes
diversos de la Unitat.
L’informe dona compliment al que preveu l’article 109 del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 13 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), consta incorporat
ncorporat a l’expedient i es dona per reproduït.
En data 14 de setembre de 2017, vist l’informe tècnic de referència, la Regidora Delegada
d’Organització d’aquesta corporació sol·licita a la senyora Sílvia Julià Pons que, si és del
seu interès, presenti oferta econòmica al Registre General al respecte de la prestació dels
serveis
En data 4 d’octubre amb entrada E2017006295 al Registre General, la senyora Sílvia Julià
Pons presenta oferta econòmica en resposta a la proposta formulada per l’ajuntament. En el
seu escrit s’adjunta Declaració Responsable en el que manifesta no trobar-se
trobar en cap causa
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d’incompatibilitat, de trobar-se
trobar se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, i autoritza l’Ajuntament a l’accés telemàtic d’aquestes dades. L’oferta econòmica,
amb 26 hores mensuals de dedicació,
dedicació, és de 832,00 euros (IVA exclòs) i de 1.006,72 euros
(21% IVA inclòs).
Si es té en compte que la durada estimada del contracte no ha de ser superior a 6 mesos,
resulta un preu de contracte d’adjudicació de 6.040,32 € (21% IVA inclòs).
òs).
L’apartat tercer
ercer de l’article 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 13 de novembre, pel
que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) classifica
com a contracte menor els d’import inferior a 18.000 euros, quan es tracti de contractes
contra
de
serveis o subministraments.
Els contractes menors, podran adjudicar-se
adjudicar se directament a qualsevol empresari amb
capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la
prestació, d’acord amb les normes de l’article
l’article 111 de l’esmentat Text refós.
Per la seva banda, l’article 111 del TRLCS determina que en la tramitació de l’expedient
per a contractes menors només s’exigeix de l’aprovació de la despesa i la incorporació de
la factura corresponent. Aquest tipus de contractes
contractes administratius no poden tenir una
durada superior a un any.
És l’alcalde de l’ajuntament l’òrgan competent per l’adjudicació del present contracte
menor de serveis, en exercici de la competència que li atribueix la Disposició Addicional
Segona del TRLCSP.
Fonaments de dret

1. L’article 111, 138 i la disposició addicional segona del Text refós pel que s’aprova
la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 13 de novembre (TRLCSP)
2. L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014,
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Resolució

1. Adjudicar a la senyora Sílvia Julià Pons, amb DNI 77913630A, el contracte menor
de serveis consistent en prestar suport tècnic a la Unitat de Recursos Humans
Huma
d’aquest Ajuntament, per una durada màxima de 6 mesos a comptar de l’endemà de
la notificació del present Decret d’Alcaldia.

Aquest document és una còpia autèntica del suport electrònic identificat per aquest codi de verificació electrònica i que podeu acarar al validador de documents de https://seuelectronica.vilassardedalt.cat

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

2. L’adjudicatària s’obliga a la prestació del servei d’acord amb el que ve establert en
el TRLCSP, en les disposicions reglamentàries de desenvolupament, en les
condicions previstes en aquest Decret, atenent a les instruccions que rebi de la Cap
de la Unitat de Recursos Humans d’aquest Ajuntament, i d’acord amb els termes
continguts en la seva oferta presentada el proppassat
proppassat 4 d’octubre del corrent. Així
mateix, regeix també els efectes, compliment i extinció del contracte adjudicat les
clàusules següents:
Primer. La Cap de la Unitat de Recursos Humans d’aquest Ajuntament
traslladarà a l’adjudicatària les tasques a realitzar
realitzar sobre les següents matèries :
la gestió de les nòmines, la confecció de les cotitzacions a la Seguretat Social i
l’assessorament per a qüestions puntuals de temes diversos pròpies de la
Unitat. La comunicació es farà preferentment per mitjans electrònics
ele
a l’adreça
que l’adjudicatària va indicar en el seu escrit.
Segon. L’adjudicatària emetrà una factura electrònica mensual, i el seu
pagament es farà conforme les disposicions previstes en el TRLCSP. La
factura haurà de venir prèviament validada
validada per la Cap de la Unitat de Recursos
Humans
Tercer. La vigència d’aquest contracte menor de serveis és de sis mesos a
comptar de la data de notificació del present Decret.
No obstant això, l’Ajuntament podrà extingir-lo
extingir lo per avançat, de forma
automàtica i sense dret a indemnització per l’adjudicatària, si durant aquest
període s’arriba a cobrir el lloc de tècnic vacant de la Unitat o bé reingressa al
seu lloc la treballadora
treballadora que actualment es troba en règim de llicència per
assumptes personals.
En qualsevol cas, el contracte quedarà automàticament extingit, sense
possibilitat de prorrogar-ho,
prorrogar ho, bé pel venciment o bé quan s’hagi esgotat el crèdit
consignat per atendre la despesa.
3. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 6.040,32 € (21% IVA inclòs)
incl
per
tal d’atendre la despesa inherent a la prestació que s’adjudica.
La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 2017 07 92001 2270604
SUPORT EXTERN RECURSOS
RECURSOS HUMANS del vigent pressupost.
4. Nomenar responsable administratiu del contracte de referència a la Cap de la Unitat
de Recursos Humans d’aquest Ajuntament.
5. Publicar el present decret en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en
compliment
nt d’allò establert en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de
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desembre, en l’apartat dedicat a “Contractes menors” i publicar-ho
publicar
també en el
Perfil del contractant d’aquest Ajuntament.
6. Notificar aquest Decret
a l’adjudicatària del contracte, al
Departament
d’Intervenció, a la Cap de la Unitat de Recursos Humans i al Departament de
Comunicació.

La qual cosa us comunico als efectes oportuns.

A Vilassar de Dalt,
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