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RESOLUCIÓ:
Actualment la instal·lació de climatització de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa està
compost per tres calderes a gas instal·lades l’any 1987. Aquestes donaven servei de ACS als
vestuaris del pavelló i pistes d’atletisme, així com al sistema de calefacció mitjançant fan-coils
distribuïts per diferents recintes del pavelló. Associada a la instal·lació de ACS, es disposa d’un
sistema de captació de solar d’energia tèrmica, composta per dinou captadors ubicats a coberta
i acumuladors solars en un recinte exterior, contigu a la sala de calderes. Amb el pas del temps
la instal·lació s’ha anat deteriorant, el sistema de captació solar està totalment avariat. En quan
a la sala de calderes, només hi ha una caldera que està en servei i la resta d’elements
(bescanviadors, acumuladors, vàlvules) requereixen un manteniment permanent, no garantint
un servei correcte.
Aquest fet, obliga a realitzar un intervenció de substitució del sistema d’energia solar tèrmica,
així com l’adequació de la sala de calderes amb la reposició dels elements principals del
sistema.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Terrassa en data 13 de juliol de 2021 va aprovar el “Projecte
de reparació d’una sala de calderes a la zona esportiva municipal de Can Jofresa”, redactat
per les tècnique municipals del Servei de Patrimoni i Manteniment en data 7 de juliol de 2021,
amb un pressupost d’execució per contracte de setanta-vuit mil cent quaranta-un euros amb
noranta-vuit cèntims (78.141,98 €) (sense IVA) i de noranta-quatre mil cinc-cents cinquanta-un
euros amb vuitanta cèntims (94.551,80 €) (amb IVA), desprès d’haver avaluat l’informe
favorable emès per la directora del servei de Patrimoni i Manteniment, en data 7 de juliol de
2021 per a la seva aprovació.
L’objecte de l’esmentat projecte és definir les accions necessàries per reparar la sala de
calderes de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa, procedint a la adequació de la sala de
calderes i substitució d’una de les calderes existents d’ACS, així com la reposició de tot el
sistema d’energia solar tèrmica, esmenant les mancances que l’actual sistema té i que estan
ocasionant problemes de funcionament en els sistema d’aigua calenta sanitària.
Els serveis tècnics municipals han elaborat el Plec de Clàusules Administratives Particulars
reguladores de la contractació de les obres contingudes en el “Projecte de reparació d’una sala
de calderes a la zona esportiva municipal de Can Jofresa”, amb un pressupost de setanta-vuit
mil cent quaranta-un euros amb noranta-vuit cèntims (78.141,98 €) (sense IVA) i un termini
d’execució de dos (2) mesos.
De conformitat amb les disposicions addicionals 15, 16 i 17 de LCSP i el que estableix
l’Ordenança municipal per al govern i administració electrònica i la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en aquesta licitació serà obligatori l’ús de
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les fases del procediment
de contractació, incloses les que corresponen realitzar als licitadors i/o candidats, entre d’altres
la presentació de les ofertes.
L’interventor general ha emès el corresponent informe.
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Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i Patrimoni, reunida en data 21
de maig de 2021.
Així mateix, als efectes de l’article 62 de la LCSP, es designa com a responsable del contracte
a la directora del Servei de Patrimoni i Manteniment de l’Àrea d'Economia, Finances, Serveis
Generals i Govern Obert, càrrec ocupat per la Sra. Mercè Peralvo Ferrer.
Resulten d’aplicació per aquest expedient l’article 159.6 de la LCSP que regula el procediment
simplificat sumari i en tot el que no es preveu en aquest apartat, s’aplicarà la regulació general
del procediment obert simplificat que preveu el mateix article en els anteriors apartats i, en
conseqüència i de conformitat amb l’article 135 del mateix text legal, es convocarà la licitació
per tal de determinar la millor oferta.
La competència per a la contractació d’aquestes obres correspon a l’alcalde - president de la
corporació, segons preveu la disposició addicional 2a de la LCSP i l’article 53.1 o) del Decret
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya. L’alcalde-president, mitjançant decret número 2020-11-05 DELE-11407/2020 de
data 5 de novembre de 2020, delegà les atribucions en aquesta matèria en el tinent d’alcalde
de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert.
Per tot l’anterior i en ús de les atribucions conferides,
DISPOSO:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres contingudes en el "Projecte de
reparació d’una sala de calderes a la zona esportiva municipal de Can Jofresa" i procedir a la
licitació del contracte, mitjançant procediment obert simplificat sumari, per tal de determinar la
millor oferta de conformitat amb els criteris de valoració que es detallen en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores del contracte
d’obres contingudes en el "Projecte de reparació d’una sala de calderes a la zona esportiva
municipal de Can Jofresa ", amb un pressupost de contractació de setanta-vuit mil cent
quaranta-un euros amb noranta-vuit cèntims (78.141,98 €) (sense IVA) i de noranta-quatre mil
cinc-cents cinquanta-un euros amb vuitanta cèntims (94.551,80 €) (amb IVA), i un termini
d’execució de les obres que es preveu que sigui de dos (2) mesos.
TERCER.- Fer càrrec de la quantitat de noranta-quatre mil cinc-cents cinquanta-un euros amb
vuitanta cèntims (94.551,80 €) a l’aplicació pressupostària 7452.34202.62300 del pressupost
municipal vigent.
Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i Patrimoni, reunida en data 21
de maig de 2021.
QUART.- Designar responsable del contracte la directora del Servei de Patrimoni i Manteniment
de l’Àrea d'Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert, càrrec ocupat per la Sra.
Mercè Peralvo Ferrer.a la qual correspondrà supervisar-ne l’execució, adoptar les decisions i
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dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es
realitzi correctament.
CINQUÈ.- Publicar l’anunci d’aquesta licitació al perfil del contractant.

Isaac Albert Agut
Tinent d’alcalde
Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
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