Ajuntament de Gavà

Núm. Expedient: PRO00268/2018

Assumpte: Notificació acord Junta de
Govern Local de data 14 de setembre de 2018
Departament Intervenció

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 14 de setembre de
2018, i en virtut de les atribucions en ella delegades per l’alcaldia (decret del dia 18 de juny de
2015), entre d’altres, va adoptar l’acord següent, a reserva del que resulti de l'aprovació de
l'acta corresponent:
5 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT, DESPESA, PLECS I INICIACIÓ DELS
TRÀMITS D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D’OBRA, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
D’IMPLANTACIÓ D’UN CARRIL BICI AL CARRER BARCELONA DE GAVÀ (OMO
05/2018) AMB OBJECTIUS D’EFICIÈNCIA SOCIAL I SOSTENIBILITAT
AMBIENTAL (CiT OBRES 7/18)
1.- La present licitació té per objecte la contractació de l'execució de les obres del projecte
redactat pel Sr. Xavier Noguès de Haro, arquitecte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) i aprovat per la Junta de Govern de data 22 de juny de 2018, «Implantació d’un carril
bici al carrer Barcelona de Gavà» (OMO 05-18), amb objectius d’eficiència social i
sostenibilitat ambiental.
2.- El valor estimat (VE) del contracte a efectes del que disposa l’article 101 de la LCSP

és de 369.424,45 € sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit. Aquesta xifra
inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista inclosa la possible
modificació del contracte prevista als plecs del 20%.
3.- El pressupost base de licitació és de 372.502,99 € (21% IVA inclòs) .
4.- Aquest contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte d’obres, en

base al que estableixen els articles 25.1 i 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic en endavant LCSP.
5.- El contracte s'adjudicarà per procediment obert simplificat i adjudicació amb un criteri de
valoració (automàtics) i no està subjecte a regulació harmonitzada atès que el valor estimant
del contracte no és igual o superior a 5.548.000 € establert en l'article 20 de la LCSP. La
contractació es tramitarà de forma ordinària.
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6.- Pel que fa a la competència per fer l'adjudicació del contracte , cal dir que conforme a

la disposició addicional segona de la LCSP, 1 “Corresponen als alcaldes i als
presidents de les entitats locals les competències com a òrgan de contractació
respecte als contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis
públics, el contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu
import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol
cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianuals quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Ara bé, per Decret de data 18 de juny de 2015 l'Alcaldessa de Gavà, a l'empara del que

estableix l'art. 23.4 de la LRBRL, va delegar en la Junta de Govern la contractació
administrativa, quan el seu import excedeixi de 200.000 € quan es tracti d’obres,
100.000 € pel cas dels contractes de subministrament i de serveis, 500.000 € quan
siguin contractes de concessió de servei i 100.000 € per a la resta de contractes, i no
superin el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, ni en qualsevol cas, la quantia
de 6.000.000 € (atribució Ple), fins i tot els de caràcter plurianual quan la seva durada
no sigui superior a quatre anys ni l’import acumulat de totes les anualitats no superi la
quantitat assenyalada
Per tant, l'òrgan competent per aprovar l'expedient, la despesa corresponent i els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte
és la Junta de Govern que actua per delegació de l'Alcaldessa.
El secretari general i l'interventor de l'Ajuntament de Gavà han emès informes preceptius dels
plecs de clàusules administratives, els plecs de prescripcions tècniques i els seus annexos
relatius a aquesta contractació.
Fonaments de Dret

•Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen 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.

•Art. 275.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
•Decret de l'Alcaldessa del 18 de maig de 2018 dictat a l'empara de l'establert a
l'article 23.4 de la Llei 7/85, de 2 abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot el que s'ha dit anteriorment, a proposta de la Tinenta d'alcalde de l'Àmbit de Ciutat i
Territori, s'acorda:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació de l'obra, mitjançant procediment obert
simplificat de l'execució del projecte d’implantació d’un carril bici al carrer Barcelona de Gavà
(OMO 05-18) amb objectius d’eficiència social i sostenibilitat ambiental, aprovació que
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comprèn també la de la despesa corresponent i la dels plecs de clàusules administratives
particulars, plec de clàusules de prescripcions tècniques i els seus annexos, que han de regir el
contracte, d'acord amb allò que estableix l'art. 117.1 de la LSCP.
Segon.- Iniciar els tràmits d'adjudicació que es portaran a terme per procediment obert
simplificat amb criteris automàtics de valoració d'acord amb el previst als articles 116 i 159 de
la LCSP. i no està subjecte a regulació harmonitzada atès que el valor estimant del contracte
no és igual o superior a 5.548.000 € establert en l'article 20 de la LCSP.
Tercer.- El valor estimat del contracte és de 369.424,45 € sense incloure l'Impost sobre el

Valor Afegit. Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista
inclosa la possible modificació del contracte prevista als plecs del 20%.
Quart.- L’òrgan administratiu amb competència en matèria de comptabilitat pública, és la
Intervenció Municipal i l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local d'acord amb el
Decret de l'Alcaldessa del 18 de maig de 2018 ja que valor estimat del contracte és superior als
200.000 €, en concret 369.424,45 € (IVA exclòs).
Cinquè.- Establir que la valoració definitiva de les ofertes l’efectuarà la Mesa de Contractació
que es constitueixi i que figura en la clàusula 2 de l’annex I del plec administratiu que regula
aquesta licitació i que classificarà per ordre decreixent les propostes i, posteriorment, remetrà a
l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació. Un cop acceptada la proposta
de la Mesa per l’òrgan de contractació, els serveis corresponents requeriran a l’empresa
licitadora que hagi obtingut la major puntuació que presenti la documentació administrativa
que s’indica en l’art. 140 de la LCSP.
Sisè.- Autoritzar la despesa per import i a l’aplicació pressupostària que s’indica a
continuació i que disposa de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que deriven
d’aquest contracte.
Exercici Aplicació pressupostària Import
2018
32016_1533F_619000017 372.502,99 €

Us ho trasllado per al vostre coneixement i efectes.
signed
CPISR-1 Digitally
by CPISR-1 C
C Roger Roger Cots
Valverde
[SIGNATURE_FIELD]
Cots
Date: 2018.09.17
Valverde 14:20:49 CEST

Secretari General
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