CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1213/2021

Junta de Govern Local
Xavier Tardiu Bonet, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,

Que en la sessió celebrada el 28 / d’octubre / 2021 s’adoptà l’acord següent:
3. Aprovació, si escau, de l’expedient de contractació de les obres de construcció de la pista poliesportiva coberta del
Morell així com el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que han de regir la
contractació.
Fets
I.

La Junta de Govern Local acorda iniciar l'expedient de contractació, motivar la necessitat del contracte i incorporar tota la
documentació requerida per la normativa de la Llei de contractes.

II.

L’informe de serveis tècnics municipals posa de manifest la necessitat de procedir a la contractació de les obres de
construcció d’una pista poliesportiva coberta que permeti, en primer lloc, corregir les condicions climàtiques externes, en
segon lloc, que incrementi l’oferta d’espai per la realització d’activitats esportives que manca actualment, i per últim, que
es pugui utilitzar també per altres activitats lúdiques, culturals i musicals.
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CERTIFICO:

L’aprovació inicial del projecte bàsic i d’execució de les obres es troba actualment en exposició pública fins al 18 de
novembre de 2021, data a partir de la qual, si no es presenten al·legacions, el projecte esdevindrà aprovat definitivament.

IV.

Els serveis de contractació municipal incorporen a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de
condicions tècniques inclòs en la documentació del projecte redactat per l’execució de les obres, l’estudi de seguretat i
salut, l’estudi geotècnic, l’informe de supervisió de l’article 235 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes i l’acta
de replanteig, documents tots que han de regir la present contractació.

V.

El Secretari municipal informa favorablement l'aprovació de l'expedient.

VI.

Una part del finançament del projecte es realitzarà mitjançant subvenció aprovada per resolució definitiva de la
Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran de data 27/11/2020 amb la concessió de dues línies de
finançament per les anualitats 2023 i 2024 del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 i que són
les següents:

Tipol.
Codi expedient
GR (línia per a inversió)
PRE082/19/01292
Línia acció petits municipis PRE082/19/01261

Ens local
Morell
Morell

NIF
Comarca
Títol del projecte
Puntuació general
Puntuació específica Puntuació total Anualitat Pressupost subvencionable Subvenció
P4309600G Tarragonès Coberta de la pista poliesportiva
0,9819
15
15,9819
2023
1.202.788,97
66.544,69
P4309600G Tarragonès Coberta de la pista poliesportiva
1,4499
17
18,4499
2024
1.202.788,97
120.000,00

VII.

L’ajuntament del Morell necessita avançar les anualitats atorgades pels motius exposats a la relació de fets, per la qual
cosa, de conformitat amb l’establert a la base 15.3 de les Bases generals del PUOSC 2020-2024, ha de comunicar als
serveis territorials de la presidència de Tarragona tant l’avançament de la contractació d’aquest projecte subvencionat en
2021 així com l’execució en 2022 amb un termini de durada previst de les obres de 10 mesos.

VIII.

L’Interventor municipal ha de procedir a la fiscalització prèvia favorable de la despesa i a la certificació de l’existència de
crèdit.

Fonaments de dret
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives 2014/24/UE i 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública (DL 3/2016).
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III.

c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de contractes de les
administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP
d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic.
e) Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
f) Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya
g) Llei 19/14, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres de construcció de la pista poliesportiva coberta del Morell així com el
plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació.

TERCER.- Autoritzar la despesa per import de 1.285.206,39€ IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.062.154,04€ de
pressupost net, i 223.052,35€ d'IVA al 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4/342/62903 construcció pista coberta.
QUART.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de contractant:
i. President: Jordi Palau Teixidor, Tresorer municipal; suplent, Josep Verge Rallo, tècnic de sistemes de la
informació i noves tecnologies.
ii. Vocal: Xavier Tardiu Bonet, Secretari municipal; suplent, Dolors Catalan Cabistany,
auxiliar
administrativa.
iii. Vocal: Vicente Vayá Morte, Interventor municipal; suplent, Sonia Piñol Guasch, tècnica mitjana.
iv. Vocal: Ramon Gasull Barberà, arquitecte municipal; suplent, Miguel Carrillo Machuca auxiliar
administratiu.
v. Secretari: Ester Llorens Perez, TAG; Gemma Montserrat Guinovart, auxiliar administrativa.
CINQUÈ.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació.
SISÈ.- Notificar el present acord als membres de la mesa de contractació.
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SEGON.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació amb la publicació en el Perfil de contractant de l’anunci de licitació,
perquè en el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació es presentin les proposicions que s'estimin pertinents.

SETÈ.- Comunicar als serveis territorials de la presidència de Tarragona, tal com estableix la clàusula 15.3 de les Bases generals del
PUOSC 2020-2024, l’avançament de la contractació en 2021 i de l’execució en 2022 del projecte subvencionat pel Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya per al període 2020-2024 en virtut de Resolució definitiva de 27/11/20, amb les dues línies de finançament
següents:
Tipol.
Codi expedient
GR (línia per a inversió)
PRE082/19/01292
Línia acció petits municipis PRE082/19/01261

Ens local
Morell
Morell

NIF
Comarca
Títol del projecte
Puntuació general
Puntuació específica Puntuació total Anualitat Pressupost subvencionable Subvenció
P4309600G Tarragonès Coberta de la pista poliesportiva
0,9819
15
15,9819
2023
1.202.788,97
66.544,69
P4309600G Tarragonès Coberta de la pista poliesportiva
1,4499
17
18,4499
2024
1.202.788,97
120.000,00

VUITÈ.- Condicionar l’eficàcia dels citats acords a la finalització del període d’exposició pública del projecte bàsic i d’execució de les
obres sense al·legacions.

a) Amb caràcter potestatiu, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, recurs de
reposició davant del mateix òrgan que dictà l'acte recorregut (tret que es tracti d'un acte dictat per delegació, cas en el qual la
resolució correspondrà a l'òrgan delegant), en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquesta
notificació.
b) D'acord amb els articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació d'aquesta notificació.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb
l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
Document signat electrònicament
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NOVÈ.-Informar que contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un dels recursos següents:

