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Document: 386309/2021

Decret de Tinència d’Alcaldia
Contracte d’obres de reurbanització del carrer Abat Marcet (Exp. 33030/2021 – 119/2021).
El projecte d’obres “Projecte d’urbanització de l’àmbit del carrer Abat Marcet” va ser redactat pel
Sr. Pedro Miguel Sánchez, arquitecte col·legiat 32543-0, amb un pressupost d’execució per
contracte de 881.502,72€ (IVA inclòs).
El projecte va ser aprovat inicialment per Decret d’Alcaldia núm. 3077/2021, en data 04/08/2021 i
es va sotmetre a informació pública per un període de 30 dies des del 18/08/2021 fins el
29/09/2021.
En data 04/10/2021, la Secretària general va emetre certificat conforme no s’han presentat
al·legacions a l’expedient (doc. aupac núm. 333488/2021).
Posteriorment, es va publicar l’aprovació definitiva del projecte:




En data 15/10/2021 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), document
aupac núm. 334119/2021.
En data 15/10/2021 al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament, document aupac núm.
334119/2021.
En data 14/10/2021 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), document
aupac núm. 349289/2021.

Consten a l’expedient relacionat num.32586/2019 els següents documents:




Projecte d’obres lliurat segons assentament del registre d’entrada núm. E/12825/2021
Pressupost d’execució, segons document aupac núm.99208/2021
Informe tècnic de titularitat municipal, segons document aupac núm.103991/2021

En data 15/10/2021, en compliment de l’article 236 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Públic (LCSP), la Tècnica de Manteniment Municipal va signar l’Acta de Replanteig del Projecte,
segons document aupac núm. 272454/2021, un cop comprovada la realitat geomètrica de les
obres i la disponibilitat dels terrenys precisos per la normal execució del projecte aprovat
definitivament.
En data 28/10/2021, la Tècnica del Servei de Manteniment Municipal, en la seva qualitat de
responsable del contracte, ha emès Proposta d’Inici d’expedient de contractació, la qual consta a
l’expedient de contractació segons document aupac 370890/2021, justificant la necessitat i
idoneïtat de la contractació proposada, en compliment de l’article 28 de la LCSP.
L’objecte del contracte consisteix en executar la reurbanització del carrer Abat Marcet amb
l’objectiu de millorar les condicions actuals del carrer, millorant l’estat de conservació en el que
es troba, millorant l’accessibilitat de les seves voreres i prioritzant l’espai destinat al vianant en
detriment de l’espai destinat a la circulació i estacionament de vehicles.
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A la proposta d’inici de l’expedient, es justifica la no divisió en lots de l’objecte del contracte
atenent a que les actuacions a realitzar estan correlacionades entre si, no permeten la seva
partició i el seu desenvolupament per part de dues empreses contractistes diferents en un mateix
vial de petites dimensions i accés limitat, comportaria dificultats en la coordinació de les obres i
en els accessos al lloc d’execució dels treballs per part de la maquinària d’obra, dificultant així, la
correcta execució de l’objecte del contracte, des del punt de vista tècnic.
D’acord amb allò previst a l’article 102 de la LCSP, la Secció de Manteniment Municipal ha
formulat el pressupost d’execució de les obres, com un preu fixe, per import total de 881.502,72€
(IVA inclòs).
El contracte es planteja amb una durada inicial de 8 mesos, a comptar des de la signatura de
l’acta de replanteig, sense possibilitat de pròrroga però amb una modificació prevista per import
de 20.000,00€. Per tant, el Valor Estimat del Contracte (VEC) és de 748.514,65€.
El contracte es tramitarà de forma ordinària seguint el procediment obert simplificat recollit a
l’article 159.1 a) i b) de la LCSP en tractar-se d’un contracte d’obres amb un VEC inferior a
2.000.000,00€.
Pel que fa al contingut del plec de clàusules administraves particulars (PCAP) i de Prescripcions
tècniques (PPT), que han de regir el procediment de contractació de referència, compleixen els
principis bàsics de la contractació pública exigibles als poders adjudicadors, i reflecteixen
una aplicació acurada i extensa dels principis de llibertat d’accés a la licitació, publicitat,
transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
L’expedient incorpora el projecte d’obres i la resta de documentació gràfica indicada a l’article
233.1 de la LCSP, així com l’acta de replanteig indicada a l’article 236 de la LCSP.
D’acord amb els articles 116 i 117 de la LCSP, per atendre la despesa d’aquesta contractació la
Secció de Manteniment Municipal disposa dels següents documents comptables per import total
de 881.502,72€:
Pressupost 2021
Codi: 20320 15320 6190018 920210006786
Descripció: Renovació Abat Marcet.
Import: 450.000,00€
Pressupost 2021
Codi: 20300 15000 6290000 920210006786
Descripció Inversions Manteniment Urbà.
Import: 431.502,72€.
A continuació, es va fiscalitzar l’expedient amb caràcter previ per part de la Intervenció
municipal, d’acord amb l’article 116 de la LCSP i l’article 10 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel
que es regula el regim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.
Consta a l’expedient de contractació informe jurídic favorable emès pel Servei de Contractació,
amb nota de conformitat de la Secretaria general, en data 08/11/2021, en compliment de la
Disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017 de LCSP, en ser preceptiu informe jurídic en l’aprovació
d’expedients de contractació.
L’òrgan de contractació competent és l’Alcaldia de conformitat amb la Disposició Addicional
Segona, apartat primer, de la LCSP i amb els articles 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i l’article 53 del DL.2/2003 de Text refós de la Llei municipal i de regim
local de Catalunya. No obstant això, aquest competència s’ha delegat a la Tinència d’Alcaldia
que pel seu respectiu àmbit correspongui, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3837/2020 de
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26/11/2020, publicat al BOPB el 03/12/2020, on s’aprova la refosa núm.1, en tractar-se d’un
contracte que es tramita segons procediment obert simplificat. Per raó de la matèria, correspon a
la Tinència d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport
l’aprovació del present expedient de contractació.
Per tot això RESOLC:
Primer. APROVAR l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte d’obres per la
reurbanització del carrer Abat Marcet, per procediment obert simplificat i tramitació ordinària,
d’acord amb l’article 117 de la LCSP i per un preu de 881.50272€ (IVA inclòs), amb una durada
de 8 mesos, sense pròrrogues i amb una modificació prevista per import de 20.000,00€.
Segon. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i el Plec de
Prescripcions Tècniques (PPT) que regeixen el contracte, en donar compliment als articles 122 i
124 de la LCSP.
Tercer. OBRIR el procediment d’adjudicació que s’haurà de regi per les normes del procediment
obert simplificat i la tramitació ordinària, de conformitat amb els articles 156 i 159 de la LCSP.
Quart. AUTORITZAR els següents documents comptables per atendre la despesa d’aquesta
contractació segons el detall següent:
Pressupost 2021
Codi: 20320 15320 6190018 920210006786
Descripció: Renovació Abat Marcet.
Import: 450.000,00€
Pressupost 2021
Codi: 20300 15000 6290000 920210006786
Descripció Inversions Manteniment Urbà.
Import: 431.502,72€.
Cinquè. ASSUMIR el compromís de dotar els exercicis successius procedents amb consignació
pressupostària suficient i adequada per a fer front a la despesa de caràcter pluriennal generada
pel contracte, d’acord amb l’article 174 del RDL. 2/2004 de Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i subordinar-ne l’eficàcia per a les anualitats successives corresponents a
l’aprovació definitiva en cada exercici del Pressupost Municipal General, en els termes establerts
a l’article 39.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
Sisè. CONVOCAR la licitació pública mitjançant anunci al perfil del contractant de l’Ajuntament,
segons es disposa al Plec de Clàusules Administratives Particulars i als arts. 135 i 156 de la LCSP.
Setè. DONAR TRASLLAT a la Secció de Manteniment Municipal, a l’Àmbit gestor, a la Tinència
d’Alcaldia, a Tresoreria i Comptabilitat i a la Intervenció municipal.
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