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NOTIFICACIÓ 

 

L’alcalde, en data 10 d´abril de 2018, ha dictat el decret següent: 

“DECRET NÚMERO 2018AJUN000394  

 

REF: Expedient número SCOM2018000001 

 

Assumpte: Adjudicació contracte menor de serveis per a l'elaboració d'informe en 

relació a la imputació d'actes vandàlics i de despeses derivades d'interessos per 

execució de sentències judicials en el marc de la liquidació del PP12 

 

Relació de fets 

 

1. En data 23 de març de 2018, amb entrada E2018002210 al Registre General el senyor 

Isidre Martí Sarda en representació de la mercantil Indret Patrimonial, SL, a instàncies 

d’aquest Ajuntament, presenta proposta d’honoraris per a l’execució dels treballs que a 

continuació s’esmentaran. L’import dels honoraris és de 3.000,00 euros (IVA exclòs) i 

de 3.630,00 euros (21% IVA inclòs). 

 

2. En data 9 d’abril del corrent, el secretari general d’aquest Ajuntament ha emès 

informe de necessitat que es dóna per reproduït en relació a l’emissió de dos informes 

jurídics per a la liquidació de les quotes d’urbanització del Pla Parcial número 12, 

“Riera de Vilassar de Dalt”. 

 

El primer informe, en relació a la viabilitat jurídica de la inclusió de les despeses 

d’urbanització als costos derivats dels danys per vandalisme comesos a infraestructures 

elèctriques del sector industrial número 12 “Riera de Vilassar de Dalt”. 

 

El segon informe, ha de tractar la viabilitat jurídica de la inclusió de les despeses 

derivades dels interessos d’execució sentencia judicial en les despeses d’urbanització 

del sector industrial número 12 “Riera de Vilassar de Dalt”. 
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A la vista de l’oferta presentada pel senyor Isidre Martí Sarda, el secretari general l’ha 

informada favorablement i trasllada la proposta per tal que es dugui a terme 

l’adjudicació del corresponent contracte menor de serveis.  

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

2. Disposició Addicional 2a la de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, que regula el funcionament i competències d’aquesta  entitat local. 

 

3. 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 a Indret Patrimonial, SL  amb CIF B-64681133, representada pel senyor 

Isidre Martí Sardà, el contracte menor de serveis consistent en l’estudi i redacció dels 

dos informes jurídics que es relacionen al punt 2 de la relació de fets, per un preu de 

contracte de  3.630 € (21% IVA inclòs). El termini per al lliurament dels informes és de 

15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació del present Decret d’Alcaldia.  

 

2. En el termini de 10 dies naturals a comptar de l’endemà de la notificació, l’adjudicatari 

haurà de presentar al Registre general de l’ajuntament la següent documentació : 

 

- Declaració responsable conforme no es troba  en cap de les situacions de prohibició 

per contractar previstes en la normativa sectorial; 

- Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social; 

- La persona o persones de contacte i amb la que l’ajuntament mantindrà la relació 

durant l’execució material de la prestació contractada; 

- Una adreça de correu electrònic on efectuar les notificacions. 

 

Pel cas de no presentar la documentació en termini, o essent aquesta incomplerta o no 

justificada, es tindrà automàticament per resolt el contracte adjudicat en l’apartat primer 

d’aquest decret sense dret a indemnització. 

 

3. L’adjudicatari s’obliga a la prestació del servei d’acord amb  el que ve establert en la 

Llei de contractes del sector públic, en les disposicions reglamentàries de 

desenvolupament, en  les condicions previstes en aquest Decret i d’acord amb els termes  

continguts en la seva oferta presentada el proppassat 23 de març de 2018. 
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4. Autoritzar i disposar la despesa per un import  de 3.630 euros (21% IVA inclòs),  

mitjançant  factura electrònica que l’adjudicatari presentarà a nom de l’Ajuntament de 

Vilassar de Dalt. 

 

La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 18-03-15100-6000001 OBRES 

URBANITZACIÓ PP12 del vigent pressupost. 

 

5. Nomenar responsable administratius del contracte de referència al secretari de la 

corporació, el senyor Carles Casellas Ayén.   

 

6. 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, en 

l’apartat dedicat a “Contractes menors”. 

 

7. Notificar aquest decret  a l’adjudicatari del contracte, al  Departament d’Intervenció i al 

secretari general de l’ajuntament.  

 

8. 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.” 

 

 

 

La qual cosa es comunica als efectes oportuns. 

 

El secretari, 

Carles Casellas Ayén 

 

Document signat electrònicament. 
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