EXP.: EG18/10
Ref.: SUBSE/SGA/HF
RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DE L'ENCÀRREC DE L´AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES
EMERGÈNCIES (AVSRE) AL MITJÀ PROPI TRAGSA PER A L´EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE REFORMA DE LA
SALA 24 HORES DE COMANDAMENT I CONTROL.
ANTECEDENTS DE FET
Primer. La Llei 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat
i Resposta a les Emergències (d'ara en avant AVSRE) establix en l'article 1.1, que correspon al dit organisme
autònom, entre altres matèries, la gestió d'emergències, extinció d'incendis i salvament.
L'article 3, apartat 2 de la Llei 4/2017, determina els objectius a aconseguir per l'AVSRE, entre els quals es
troben, en el apartat c), la direcció i gestió de les polítiques de la Generalitat en matèria de protecció civil i
emergències i extinció d'incendis forestals; en l´apartat j), l’establiment de l’estructura de coordinació, les
comunicacions, el sistema de comandament i el control comú dels òrgans i entitats que actuen en resposta
a l’emergència; i en l´apartat k) la qualitat i recepció immediata i la gestió de les telefonades d’emergència
dels ciutadans a través del 112 Comunitat Valenciana.
El Decret 122/2017, de 15 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de
l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, establix en l'article 4, apartat 1, que per al
compliment dels seus fins l'AVSRE tindrà, entre altres, les funcions següents: f) Gestionar el Centre de
Coordinació d’Emergències.
Segon. La Subdirecció General d'Emergències, amb data 4 de maig de 2018, proposa l'encàrrec de gestió a
l'empresa TRAGSA per a l´execució dels treballs de reforma de la Sala 24 hores de Comandament i Control, i
s'aporta la memòria justificativa de la necessitat d'aquesta contractació, l'import de la qual ascendeix a un
total de 236.547,08 euros, exempts d'IVA, a càrrec de l'aplicació pressupostària 32.01.0000.221.10.6, del
pressupost de despeses de la Generalitat Valenciana per al 2018, amb el següent desglossament
d'anualitats:
Anualitat

Import

IVA

TOTAL

2018

236.547,08.-€

0,00

236.547,08.-€

TOTAL

236.547,08.-€

0,00

236.547,08.-€

Tercer.- L'objecte d'aquesta proposta és finançar la inversió necessària per a l'encàrrec a l'empresa pública
TRAGSA a fi que puga encarregar-se de l´execució dels treballs del projecte de reforma de la Sala 24 hores
de Comandament i Control del Centre de Coordinació d´Emergències de L¨Eliana.
Quart: El termini d´execució d´este encàrrec és de 4 mesos, a comptar des de la notificació a TRAGSA de
l'aprovació del encàrrec de gestió.
Cinqué.- L’Advocacia General de la Generalitat, en data 27 de juny de 2018, ha emés informe.
Sisé.- La Intervenció Delegada, en data 9 de juliol de 2018, procedeix a la fiscalització favorable de la
despesa.
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FONAMENTS DE DRET
PRIMER. La Disposició Addicional vinté-quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
SEGON. L'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
TERCER. Convenis ICONA-TRAGSA-GENERALITAT VALENCIANA de 20 d'octubre de 1989 i TRAGSAGENERALITAT VALENCIANA de 30 de novembre de 1998, i el de 20 de novembre de 2006, i el Reial Decret
1072/2010, de 20 d'agost, pel qual es desplega el règim jurídic de TRAGSA, i de les seues filials.
QUART. El que s'ha previst en la modificació de l'article 7.8.C) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l'Impost sobre el Valor Afegit operada per la Disposició Addicional Dècima de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, que estableix: “No estaran subjectes a l'impost els serveis prestats en virtut dels encàrrecs
executats pels ens, organismes i entitats del sector públic que ostenten, de conformitat amb el que
estableix l´article 32 de la Llei de Contractes del Sector Públic, la condició de mitjà propi personificat del
poder adjudicador que haja ordenat l´encàrrec, en els termes establits en el referit article 32”.

Fent ús de les competències que me confereix l’article 7 del Decret 122/2017, de 15 de setembre, del Con sell, pel qual s´aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l´Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les
Emergències, en relació amb l´article 11.1.m) de la Llei 4/2017, de 3 de febrer, per la qual se crea l´Agencia
Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències,
RESOLC
APROVAR L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’EMPRESA TRAGSA per a l´execució dels Treballs de reforma de la
Sala 24 hores de Comandament i Control del Centre de Coordinació d´Emergències de l´Eliana , l’import del
qual ascendeix a 236.547,08 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 32.01.0000.221.10.6 del
pressupost de despeses de l´AVSRE per al 2018, amb el següent desglossament d'anualitats:

Anualitat

Import

IVA

TOTAL

2018

236.547,08.-€

0,00

236.547,08.-€

TOTAL

236.547,08.-€

0,00

236.547,08.-€

EL DIRECTOR DE L’AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT
I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES

Firmat per Jose Maria Ángel Batalla el
16/07/2018 13:58:41
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