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Resolució: Serveis de Redacció del projecte bàsic i executiu, assitència tècnica en la direcció d’obra per la construcció d’una
pista poliesportiva coberta i grades situada al complex esportiu municipal de Can Jofresa
Òrgan Gestor: Servei de Contractació

Exp. ECAS 7481/2017
Dependència d’origen
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Jurídic i Contractació d’Obres

DECRET:
A la zona esportiva municipal de Can Jofresa hi ha una pista poliesportiva descoberta annexa a
la banda nord del pavelló poliesportiu, molt utilitzable, excepte en els casos de pluja.
En el darrer Pla d’Acció Municipal de 2017, una de les propostes més votades, i guanyadores,
va ser la de cobriment d’aquesta pista, la qual cosa comportarà una gran millora en
l’equipament municipal, al poder ser utilitzada durant una major espai de temps.
De conformitat amb l’article 22 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
per Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els serveis tècnics municipals han emès
informe de data 1 de desembre de 2017 en el que justifiquen la necessitat de contractar els
serveis de redacció del projecte bàsic i executiu, i assistència tècnica en la direcció d’obra per a
la construcció d’una posta poliesportiva coberta i grades, situada a la zona esportiva municipal
de Can Jofresa.
Per aquest motiu, els serveis tècnics municipals han elaborat el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques reguladores del contracte de
serveis de redacció del projecte bàsic i executiu, i assistència tècnica en la direcció d’obra per a
la construcció d’una posta poliesportiva coberta i grades, situada a la zona esportiva municipal
de Can Jofresa, amb un pressupost de cinquanta-vuit mil sis-cents setanta-set euros amb
seixanta-nou cèntims (58.677,69 €) (IVA exclòs) i de setanta-un mil euros (71.000,00€) (IVA
inclòs) i un termini d’execució, quant a la redacció dels documents, de quatre (4) mesos (1 mes
per a l’estudi previ i 3 mesos per al projecte bàsic i d’execució).
De conformitat amb el que estableix l’Ordenança municipal per al govern i administració
electrònica, 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.
Així mateix, als efectes de l’article 52 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i a petició de la Intervenció
General, es designa com a responsable del contracte el director de Serveis d'Obres i
Manteniment de l'Espai Públic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, càrrec ocupat pel Sr.
Salvador Navarro Cardona.
Resulten d’aplicació al present expedient els articles 157 i següents del TRLCSP, que regulen
el procediment obert i, en conseqüència i de conformitat amb l’article 142 del mateix text legal,
es convocarà la licitació per tal determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa.
La competència per a la contractació d’aquestes obres correspon a l’alcalde - president de la
corporació, segons preveu 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.
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DECRETO:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de serveis de redacció del projecte bàsic i
executiu, i assistència tècnica en la direcció d’obra per a la construcció d’una pista poliesportiva
coberta i grades, situada a la zona esportiva municipal de Can Jofresa, i procedir a la licitació
del contracte, mitjançant procediment obert, per tal de determinar l’oferta econòmicament més
avantatjosa 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 i el Plec de Prescripcions
Tècniques reguladores del contracte de serveis de redacció del projecte bàsic i executiu, i
assistència tècnica en la direcció d’obra per a la construcció d’una posta poliesportiva coberta i
grades, situada a la zona esportiva municipal de Can Jofresa, amb un pressupost de cinquantavuit mil sis-cents setanta-set euros amb seixanta-nou cèntims (58.677,69 €) (IVA exclòs) i de
setanta-un mil euros (71.000,00€) (IVA inclòs) i un termini d’execució, quant a la redacció dels
documents, de quatre (4) mesos (1 mes per a l’estudi previ i 3 mesos per al projecte bàsic i
d’execució).
TERCER.- Fer càrrec de la quantitat de setanta-un mil euros (71.000,00€) a l’aplicació
pressupostària 5452.34201.61900 del pressupost municipal vigent.
QUART.- Designar responsable del contracte al director de Serveis d'Obres i Manteniment de
l'Espai Públic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, càrrec ocupat pel Sr. Salvador Navarro
Cardona, al qual correspondrà supervisar-ne l’execució, adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi
correctament.
CINQUÈ.- Publicar l’anunci d’aquesta licitació al Butlletí oficial de la província i al perfil del
contractant.

Alfredo Vega López
Alcalde-President
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