162595/2020

Alcaldia-Presidència

EDICTE
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, en sessió
extraordinària i urgent del 13 de març de 2020, va adoptar l’acord que literalment diu:
DELEGAR LA COMPETÈNCIA
DETERMINAR EL SEU RÈGIM

PER

A

LA

CONTRACTACIÓ

D’EMERGÈNCIA

I

VIST que es considera necessari l’adopció de mesures destinades a la protecció de les
persones i la garantia en la prestació dels serveis públics que presta aquest ajuntament,
davant la situació actual de pandèmia declarada per l’OMS l’11 de març de 2020, derivada
del nou coronavirus SARS-CoV-2, aquest govern local considera que ha de contribuir amb
la resta d’autoritats estatals i autonòmics i la pròpia societat civil a fer front a la malaltia
COVID-19. Per això considera necessari activar els mecanismes que permetin fer una
resposta ràpida i eficient a aquelles situacions destinades a protegir a les persones que es
puguin presentar en l’àmbit de les seves competències i dels serveis que presta aquest
ajuntament.
ATÈS que l’adopció de diferents mesures relacionades amb aquesta situació de perill
requeriran previsiblement la contractació d’emergència prevista a l’article 120 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per al qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. ( en endavant LCSP), .
VIST que la Disposició Addicional segona de la LCSP que regula la competència en matèria
de contractació de les Entitats Locals, determina, que als municipis de gran població la
competència en matèria de contractació correspon a la Junta de Govern Local qualsevol
que sigui el seu import o la seva duració.
VIST que l’article 61.2 de la LCSP determina que els òrgans de contractació podran delegar
o desconcentrar les seves competències i facultats en aquesta matèria, amb compliment de
les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la delegació de desconcentració de
competències, precepte que cal posar en relació amb l’article 127.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local que reconeix la facultat d’aquest òrgan per
delegar, les seves competències, en els/les Tinents d’alcaldia, en la resta dels/de les
regidors/es, en els/les Coordinadors/es generals i en els/les directors/es generals u òrgans
assimilats.
VIST que el règim de delegació de competències interorgàniques es troba recollit a l’article 9
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i que la interpretació
dels supòsits habilitants s’ha d’efectuar de manera restrictiva, motiu pel qual a més de
delegar la competència es considera adient establir les condicions del seu exercici.
La Junta de Govern Local, a proposta de l’alcaldia-presidència, en exercici de les
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competències que li atribueix l’article 124.4 apartat b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local,

Prèvia la comprovació que és donen les circumstàncies de contractació d’emergència
de l’article 120 de la LCSP, el delegat dictarà resolució, prèvia o posteriorment, a
ordenar al contractista l’execució de la prestació concreta, la qual serà aquella que es
consideri estricament necessària per a les finalitats que preveu l’apartat primer,
establint el termini per a la seva execució, tenint en compte que les prestacions no
podran iniciar-se en termini superior a un mes des de l’ordre d’execució.

b)

Es demanarà per l’òrgan delegat informe de l’existència de crèdit suficient i adequat per
fer front al contracte. Cas que no existeixi crèdit adequat i/o suficient es procedirà, en
el termini màxim de 5 dies hàbils des de la data de l’ordre d’execució, a comunicar
aquesta circumstància al Servei de Programació i Pressupostos per tal que iniciï el
corresponent expedient de modificació de crèdits.

c)

La resolució es trametrà al Servei de Contractació i Patrimoni per tal que procedeixi a la
seva publicació en el portal de transparència i en els registres públics i al compliment
de la resta de les obligacions formals derivades de la normativa de contractes.

d)

Executades les actuacions objecte del contracte, prèvia comprovació de la seva
correcta execució, efectuarà les operacions destinades a la liquidació de la prestació i
ordenarà el seu pagament.

TERCER.- APROVAR el projecte de despeses “Actuacions contingències COVID-19” i la
modificació de crèdits per import de 500.000 euros, en la modalitat de crèdit extraordinari
amb les aplicacions pressupostàries 01.3111.226.99.00/ 626.00.00, per import de 250.000
euros cadascuna.
Les esmentades aplicacions pressupostàries i aquells que es puguin crear amb consignació
inicial zero, en funció de la naturalesa de la despesa, vincularan quantitativa i
qualitativament. Aquesta modificació de crèdits es finançarà amb càrrec al fons de
contingència d’execució pressupostària -02.9291.500.00.00 -. Declarada la finalització de la
situació de perill es formalitzarà la corresponent modificació de crèdit per reposar el saldo
sobrant a l’esmentat fons de contingència.
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La contractació d’emergència en exercici d’aquesta delegació es portarà a terme en les
condicions que figuren a continuació:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

SEGON.- DELEGAR en el 1r. Tinent d’alcaldia, i en cas de la seva absència en el Gerent
municipal, la contractació pel tràmit d’emergència que preveu l’article 120 de la LCSP per a
la contractació vinculada a la declaració prevista a l’anterior acord, de conformitat amb el
règim que s’estableix a continuació:

B

PRIMER.- DECLARAR que concorre la situació de perill que exigeix l’article 120 de la LCSP
per a la contractació d’emergència en relació a tots aquells contractes administratius:
d’obres, serveis i/o subministraments, així com els contractes especials o privats, que
tinguin per finalitat, en exercici de les competències municipals, prevenir i/o contenir
l’expansió del COVID-19, garantir la prestació dels serveis municipals als/a les seus/seves
usuàries i/o protegir els/les treballadors/es municipals i els/les membres de la Corporació.

A

ACORDA:

VUITÈ.- SOTMETRE a ratificació del ple la modificació de crèdit prevista a l’acord tercer i
DONAR COMPTE al ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu coneixement de
conformitat amb el que preveu 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i
NOVÈ.- TRASLLADAR aquest acord a l’Alcaldia, a la Gerència, a la Intervenció General
Municipal, a la Tresoreria, així com als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la
resta de regidors/es de l’Ajuntament i fer públic per coneixement de les àrees municipals per
mitjà de la seva inclusió en la intranet als efectes legals oportuns.
DESÈ.- NOTIFICAR aquest acord als/a les portaveus dels grups polítics municipals, als/a
les Tinents/es d’alcaldia, Regidors/es de Govern i Regidors/es Presidents/es de Districtes,
fent constar a les persones interessades que contra aquest acord es poden presentar els
recursos que figuren a continuació:

El què es fa públic de conformitat amb el què determina l’article 9.3 i 9.4 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
F_GRPFIRMA_CAPS
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Signat digitalment per:
El vicesecretari-secretari tècnic de la
Junta de Govern Local
Fernando Aragonés Seijo
13-03-2020 14:59
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SETÈ.- PUBLICAR la delegació en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis
de la corporació, en compliment del que disposa l'article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i en la seu electrònica municipal, de conformitat
amb el que disposa l’art. 38.5 del Reglament de Govern i Administració vigent , l’article 8.8
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i l’article 9.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

CVE 2020009400

SISÈ.- Els actes administratius que es dictin en virtut del present acord de delegació,
s’entenen dictats per la Junta de Govern Local i hauran de contenir expressament aquesta
circumstància, fent constar la data del present acord i de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província. Les facultats delegades hauran de ser exercides personalment per
l’òrgan delegat, que no podrà delegar-les en tercers.

Data 23-3-2020

CINQUÈ.- La delegació iniciarà la seva vigència el mateix dia de la seva adopció i produirà
efectes jurídics de manera indefinida, mentre romangui la situació de perill a la qual ha de
donar resposta, i sens perjudici de la seva acceptació pels òrgans delegats.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

QUART.- CREAR un compte de bestreta de caixa fixa amb la denominació ”Caixa fixa
actuacions contingències COVID-19” amb una dotació de 100.000 €. Obrir un compte
corrent a aquest efecte per a gestionar les despeses corrents inferiors a 5.000 €, Iva exclòs,
designant com a habilitats, amb signatura conjunta, al Sr. Miguel Sánchez Ortiz amb DNI
38.414.836Y i al Tresorer general Sr. Fernando González-Santacana Martín amb DNI
13.784.039R. Designar com a responsable de l’habilitació a la funcionària Sònia Pont
Noguero amb DNI 46.675.191 A.

