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COMUNICACIÓ

NOTIFICACIÓ
L’alcalde, en data 26 de març de 2018, ha dictat el decret següent:
“DECRET NÚMERO 2018AJUN000340
REF: Expedient número GSEC2018000027
Assumpte: Adjudicació del contracte menor per instrucció d’expedient disciplinari
policial.
Relació de fets

A instàncies d’aquest Ajuntament, el senyor Sergio Giménez Tévar ha estat proposat
per la Direcció General d’Administració de Seguretat com a instructor d’un expedient
disciplinari que s’ha d’instruir a un treballador d’aquest Ajuntament.
El Sr. Sergio Giménez Tévar ha proposat com a secretari de l’expedient al Sr. Carlos
Torras Roca.
L’apartat primer de l’article 118 de Llei de Contractes del Sector Públic classifica com a
contracte menor els d’import inferior a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de
subministraments o serveis.
Els contractes menors, podran 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 111 del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic (TRLCSP).
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 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 de la Llei 9/2017, de 8 d’octubre de contractes del sector públic.
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1. Article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
2. Article 111 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.
3. Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 d’octubre de contractes del
sector públic.
4. L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
Resolució

1. Adjudicar al senyor Sergio Giménez Tévar, amb DNI 40970358K, i al senyor
Carlos Torras Roca, amb DNI 38488663A, el contracte menor de serveis
consistent en realitzar les funcions d’instructor i secretari, respectivament,
respecte d’un expedient disciplinari a instruir a un treballador d’aquest
Ajuntament, per un preu de contracte de 1800€ i 900€ respectivament.
2. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 2700 € amb càrrec a la partida
18-07-92000-2270600 Estudis, informes i treballs tècnics.
3. Publicar el present decret en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament,
en compliment d’allò establert en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre.
4. Notificar aquest decret als adjudicataris del contracte, al Departament
d’Intervenció i a Comunicació.

El secretari,
Carles Casellas Ayén
Document signat electrònicament.
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