Exp. Núm.: 2522/2018
Assumpte: Pròrroga extraordinària contracte serveis prevenció riscos laborals

En data 27/12/2018 la Junta de Govern Local va acordar la iniciació de l’expedient de
licitació del servei de prevenció de riscos laborals i va aprovar els plecs que havien de
regir aquesta, amb procediment simplificat d’acord amb la Llei 9/2017, de Contractes
del Sector Públic.

Considerant que per a concloure la nova licitació resta pendent l’acord d’adjudicació i
la formalització del contracte es fa necessària l’adopció d’un acord de pròrroga
extraordinària fins l’adjudicació del nou contracte.
De conformitat amb el que preveuen respecte a la pròrroga dels contractes de serveis
l’art. 23 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, que regeix el contracte vençut actual i
que aquest estableix que la pròrroga l’acorda l’òrgan de contractació i és obligatòria
per a l’empresari, tret que el contracte prevegi expressament el contrari, i no es pot
produir pel consentiment tàcit de les parts.
Atès que mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 334/2015, de data 22/06/2015, es van
delegar competències en la Junta de Govern Local, en matèria de contractació. No
obstant aquesta competència correspon a l’Alcalde en cas d’avocació de facultats i
que cal avocar aquesta per la urgència de l’acord a adoptar.
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre la despesa.
Considerant l’informe jurídic de Secretaria, de data 10/02/2018.
Considerant que el servei de prevenció de riscos laborals es considera d’interès públic
i d’obligació per part de qualsevol ens que ostenti treballadors en plantilla,
En virtut de les competències que tinc atribuïdes,
RESOLC:
PRIMER. AVOCAR la competència delegada en la Junta de Govern per motius
d’urgència.
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Atès que en data 05/02/2019 restava vençut l’actual contracte de servei de prevenció
de riscos laborals amb l’empresa Prevenactiva i que, no obstant, es tracta d’un servei
d’interès públic i obligatori que no pot deixar-se de prestar.

Número : 2019-0120 Data : 11/02/2019

En data 04/02/2019 la Mesa de Contractació va requerir a l’empresa proposada com a
adjudicatària per a que aportés la documentació necessària per efectuar l’adjudicació
per l’òrgan de contractació i la constitució de la garantia definitiva. En data 07/02/2019
l’empresa Prevenactiva SLU ha constituït la garantia definitiva, restant pendent la
presentació de la resta de documentació.
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DECRET D’ALCALDIA

SEGON. ACORDAR la pròrroga extraordinària del contracte de serveis, consistent en
la prevenció de riscos laborals, amb l’empresa PREVENACTIVA SLU des del dia
05/02/2019 fins a l’adjudicació del nou contracte:
TERCER. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa necessària amb càrrec al
pressupost vigent 2019 en l’aplicació pressupostària corresponent.
QUART. Elevar aquest acord a la Junta de Govern Local per a la seva ratificació en la
propera sessió que es celebri.
CINQUÈ. NOTIFICAR aquests acords a la empresa interessada i donar-ne compte al
departament d’Intervenció-Tresoreria municipal i al departament de Secretaria.

LA SECRETÀRIA ACCTAL.,

DECRET

Alcanar, document signat electrònicament al marge
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L’ALCALDE,

Número : 2019-0120 Data : 11/02/2019

Ho mana i firma l'alcalde president, al meu davant la Secretària accidental, que dono fe.

