
 

 
 INFORME DE SECRETARIA 

_ 
1. OBJECTE DE L'INFORME. 

_ 
Per ordre de Presidència, es remet a aquesta Secretaria l’expedient de 

referència a fi que s'emeti informe preceptiu de conformitat amb l'establert en la 
Disposició Addicional Segona, apartat 7 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 

_ 
2. ANTECEDENTS 

_ 
2.1 Amb data 1 de juliol de 2017 s'acorda per PROVIDÈNCIA DE 

PRESIDENCIA  iniciar expedient de contractació del servei d’Administració i de 
Comunicació de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra. 

 
2.2 La necessitat de la contractació es justifica a l'expedient. 

_ 
2.3 El procediment de licitació és el procediment negociat. 

_ 
3. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

_ 
3.1. Naturalesa jurídica del contracte. 

_ 
Tenint en compte les prestacions objecte del contracte, aquest es pot 

qualificar com a contracte administratiu de serveis, de conformitat amb la 
definició que del mateix conté l'article 10 de la TRLCSP). 

_ 
3.2. Legislació aplicable. 

_ 
De conformitat amb l'establert en els articles 2, 5 y 19 del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, els contractes de serveis al  igual com la resta 
de contractes administratius que se subscriguin per una Administració Pública, 
es regiran quant a la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció, per 
l'esmentat Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el RD 817/2009, de 8 de 



maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 
Contractes del Sector Públic; addicionalment s'aplicaran les restants normes de 
Dret Administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. 

 
3.3. Competència per contractar. 

_ 
L'òrgan competent per contractar és la Junta de Veïns, amb les 

competències pròpies que en virtut de l'establert en el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic li corresponen a l'òrgan de contractació, segons 
indica la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 

_ 
3.4. Expedient de contractació. 

_ 
A l'expedient tramitat figuren incorporats els documents precisos a què fa 

referència l’article 109 TRLCSP. 

_ 
  
4. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ 

_ 
Es tramita expedient ordinari per a l'adjudicació del contracte mitjançant 

procediment negociat.  Es proposa tal forma d'adjudicació d'acord amb l'art. 
150 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s´aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.  

  
5. ANUNCI DE LICITACIÓ 

_ 
Com assenyala el Plec de Clàusules Administratives Particulars, la 

publicació de la licitació es farà al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de l’entitat i al perfil del contractant. El termini per presentar les 
proposicions no serà inferior a quinze dies, comptats des de la publicació de 
l’anunci del contracte. Tot això conforme a la qual cosa determina l’article 159.2 
del TRLCSP. 

  

_6. CONCLUSIÓ 

_ 
Per tot l'exposat, el que subscriu entén que una vegada incorporat a 

l'expedient l'informe d'Intervenció, no existeix inconvenient legal que aprovi els 
Plecs i acordi la convocatòria del procediment proposat. 

BB_ 
Bellaterra, a 10 de juliol de 2017 
 
LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA, 
Beatriz Ripol Carulla  


