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DICTAMEN PER A L’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES ‘OBRES
D’ADEQUACIÓ DEL PAVIMENT DE LA PISTA D’ATLETISME DE L’ESTADI DEL
CONGOST (FASE I)’
CON.EXP2020000016
Antecedents
I.

L’Arquitecte Tècnic de la Secció de Manteniment d’Equipaments ha emès un
informe el dia 5 de maig de 2020, en què proposa la contractació de les
‘obres d’adequació del paviment de la pista d’atletisme de l’Estadi del
Congost (fase I)’, d’acord al Projecte executiu d’adequació del paviment de la
pista d’atletisme del Congost. Modificació. Fase 1, aprovat per la Junta de
Govern de data 25 de febrer de 2020.

II.

El tinent d’alcalde d’Urbanisme i Mobilitat, mitjançant resolució del dia 8 de
maig de 2020, va resoldre incoar l’expedient de contractació.

III.

L’expedient incorpora l’Acta de replanteig expedida per l’arquitecte tècnic
municipal i també un informe tècnic de supervisió del projecte expedit en data
4 de maig de 2020.

IV.

El cap de Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès informe en
data 11 de maig de 2020, en relació amb la possessió i disposició real dels
espais on es projecta executar l’obra.

V.

Les dades bàsiques del contracte són les següents:


Objecte: Execució de les ‘obres d’adequació del paviment de la pista d’atletisme
de l’Estadi del Congost (fase I)’, d’acord al Projecte executiu d’adequació del
paviment de la pista d’atletisme del Congost. Modificació. Fase 1, aprovat per la Junta
de Govern de data 25 de febrer de 2020.



Pressupost del contracte: dos-cents noranta-nou mil cent quaranta-dos euros amb
seixanta-set cèntims (299.142,67 €) IVA inclòs.
L’import corresponent a l’IVA és de cinquanta-un mil nou-cents disset euros amb
trenta-dos cèntims (51.917,32 €).
El valor estimat del contracte (VEC) es fixa en dos-cents quaranta-set mil dos-cents
vint-i-cinc euros amb trenta-cinc cèntims (247.225,35 €).



Termini màxim d’execució del contracte: quaranta-cinc (45) dies.
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VI.

La Interventora Municipal ha expedit un certificat en què acredita l’existència
de consignació pressupostària adequada i suficient per a l’aprovació de
l’expedient de contractació a l’aplicació 20.3421.632.01 de l'estat de despeses
del Pressupost municipal per a l'exercici 2020, si bé el seu finançament resta
condicionat a la signatura d’un préstec.
D’acord amb el que disposa la Disposició addicional 3a de la LCSP, es poden
tramitar anticipadament els contractes l’execució material dels quals hagi de
començar en l’exercici següent o els contractes el finançament dels quals
depengui d’un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat
pública o privada, i s’ha de sotmetre l’adjudicació a la condició suspensiva de la
consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el contracte
corresponent.

VII.

La cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe en data 20 de maig
de 2020, en què conclou que l’expedient de contractació, s’ajusta a dret.

Consideracions jurídiques
PRIMER. Naturalesa jurídica i legislació aplicable. Aquest contracte té naturalesa
jurídica administrativa, com a contracte d’obres, d’acord amb el que estableix l’article
13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP en
endavant), 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.
SEGON. Grau d’adequació del plec de clàusules administratives a la legislació
aplicable. El règim jurídic del contracte s’adequa a la legislació vigent. El plec de
clàusules administratives és específic per aquest contracte, i no li és aplicable cap
plec de clàusules generals. El seu contingut contempla els extrems preceptuats per
l’article 122 de la LCSP i 67 del RGLCAP. Abans de l’aprovació del plec de clàusules
administratives per l’òrgan de contractació, és preceptiu que emeti informe el
secretari de la corporació, de conformitat amb la disposició addicional tercera,
apartat vuitè, de la LCSP.
TERCER. Procediment d’adjudicació. Tenint en compte el pressupost del
contracte, el procediment d’adjudicació serà l’obert, d’acord amb els articles 156 i
següents de la LCSP.
Com sigui que el valor estimat del contracte sobrepassa el llindar de 80.000 €
establert per l’article 159.6 de la LCSP, per als contractes d’obra, i el percentatge
que representa la puntuació dels criteris de judici de valor respecte la totalitat és
superior al 25% l’expedient de contractació en qüestió es tramitarà amb caràcter
ordinari.
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QUART. Expedient de contractació. De conformitat amb el que disposa l'article
116 de la LCSP, l’expedient de contractació ha de contenir obligatòriament la
documentació acreditativa dels actes preparatoris i previs a l’aprovació de
l’expedient de contractació.
Aquesta documentació la configuren el projecte tècnic, el plec de clàusules
administratives, l’acta de replanteig acreditativa de la viabilitat de l'obra i l’informe de
disponibilitat dels terrenys.
Indivisibilitat en lots. El contracte previst abasta un sol tipus d’actuació, té un import
inferior als 500.000 € i, d’acord amb la directriu 1/2018 de la Direcció general de
Contractació pública, quedaria justificada la seva no divisió en lots.
No obstant això, cal remarcar que el projecte, per la seva pròpia naturalesa,
tècnicament no és possible executar-la a través de la subdivisió del contracte per
lots ja que els capítols d’obra previstos estan totalment vinculats entre ells i són
interdependents a l’hora de la seva execució.
CINQUÈ. Òrgan municipal competent. Per raó de la quantia del contracte i de
conformitat amb el que estableix la disposició addicional 2a de la LCSP, l’òrgan
competent per aprovar l’expedient de contractació és l’alcalde president.
Tanmateix, mitjançant resolució de l’Alcalde President núm. 3742 de data 23 d’abril
de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 4 de maig
de 2020, aquesta competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local.
Per tot això, com a regidor delegat de d’Urbanisme i Mobilitat, proposo a la Junta de
Govern Local l’adopció del següent:

ACORD
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives reguladores del contracte de
les ‘obres d’adequació del paviment de la pista d’atletisme de l’Estadi del Congost
(fase I)’, CON.EXP2020000016.
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació i la despesa de l’obra, amb un
pressupost de licitació de dos-cents noranta-nou mil cent quaranta-dos euros amb
seixanta-set cèntims (299.142,67 €) IVA inclòs, a adjudicar mitjançant procediment
obert.
L’import anterior engloba una base de dos-cents quaranta-set mil dos-cents vint-icinc euros amb trenta-cinc cèntims (247.225,35 €) i un IVA de cinquanta-un mil noucents disset euros amb trenta-dos cèntims (51.917,32 €).
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QUART. Condicionar suspensivament l’eficàcia i l’executivitat de l’adjudicació del
contracte a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a l’estat de
despeses del Pressupost Municipal per a l’exercici 2020, de conformitat amb la
DA3a de la LCSP.
No obstant això, la Junta de Govern Local adoptarà l’acord que estimi més adient.
El regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat
David Aaron López Martí
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TERCER. Convocar el procediment obert mitjançant anunci a publicar en el Perfil del
contractant de l’Ajuntament de Manresa i a la plataforma de contractació Vortal, de
conformitat amb l’article 135 de la LCSP.
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