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DECRET
Assumpte: Rectificar el Plec de clàusules econòmico-administratives particulars del contracte per
l’execució de les obres del Projecte executiu CareCityLab, cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació, aprovat per la Junta de Govern Local
del dia 27 de desembre de 2021.
Òrgan: Administració, Mobilitat i Bon Govern
Expedient: 2021/000117489

Relació de fets
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2021, es va aprovar el Plec de
clàusules econòmico-administratives particulars del contracte per l’execució de les obres del Projecte
executiu CareCityLab, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió
Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en
creixement i ocupació, i es va convocar la licitació, obrint termini per presentació de les ofertes fins el dia 26
de gener de 2022 a les 9:00 hores.
2. En data 24 de gener de 2022, la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya presenta al·legacions al
Plec aprovat, sol·licitant la modificació de la classificació empresarial, per una classificació menys restrictiva
a l’exigida en el Plec aprovat.
3. La classificació requerida a l’expedient, d’acord amb la naturalesa de l’obra és la següent:
Grup: C, I, J
Subgrups: C-2 i 8, I-6, J-1
Categoria: 4 – Quantia superior a 840.000€ i igual o inferior a 2.400.000€
4. La cap del Servei d’Equipaments Municipals emet informe, en el que, un cop revisades les al·legacions i
avaluats els imports de les partides d’obra a realitzar, sense tenir en compte especificacions i necessitats
concretes del lloc, ni d’altres aspectes tècnics i de desenvolupament de l’obra, conclou proposar una
classificació empresarial més genèrica:
Grup: C
Categoria: 4 – Quantia superior a 840.000€ i igual o inferior a 2.400.000€
5. Cal rectificar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars aprovats per acord de la Junta
de Govern Local de 27 de desembre de 2021, en el sentit que es detalla en els plecs annexats.
6. D’acord amb el calendari d’òrgans de govern la propera reunió de la Junta de Govern Local no es
celebrarà fins el dia 7 de febrer de 2022, per tal de no demorar el procediment de licitació d’aquestes obres
esdevé convenient avocar la competència.

Fonaments de dret

1

CSV (Codi de verificació
Segura)

IV7CSLDIBFFZVOU4TU7AGJIRI4

Data i hora

03/02/2022 11:46:59

Normativa

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per

MARIA LUISA GUAÑABENS CASARRAMONA (Secretari / Ària General)

Signat per
URL de verificació

DAVID BOTE PAZ (Alcalde)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7CSLDIBFFZVOU4TU7AGJIRI4

Pàgina

1/2

Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

DECRET
1. L’article 152.1 de la llei 9/2017 de contractes del Sector Públic, estableix que l’Administració tindrà la
facultat de desistir del procediment d’adjudicació motivant sempre la resolució, i ho notificarà als candidats o
licitadors
2. L’article 152.2 de la Llei 9/2017, assenyala que el desistiment del procediment d’adjudicació només podrà
acordar-se per l’òrgan de contractació abans de l’adjudicació.
3. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, per la que s’aprova la Llei del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, estableix la possibilitat de les Administracions públiques de rectificar
en qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics continguts en els seus actes, d’ofici o a instància
de part.
4. D’acord amb el Decret d'Alcaldia núm. 4975/2019, de 19 de juny, sobre creació, composició i
competències de la Junta de Govern Local, l’òrgan competent per modificar el plecs de condicions, si és que
s’estima oportú, és la Junta de Govern Local.
5. De l’article 10 de la Llei 40/2015, de d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, es desprèn que els
òrgans administratius delegants poden avocar el coneixement d’un assumpte si circumstàncies d’índole
tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho fan convenient.
En ús de les facultats que m'atorga la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el
Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

RESOLC:
Primer. Avocar la competència com a òrgan de contractació en el procediment de contracte per l’execució de
les obres del Projecte executiu CareCityLab, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu
d'inversió en creixement i ocupació, atès que, pels motius exposats en la relació de fets de la present
resolució, és necessari per no demorar el procediment.
Segon. Acordar el desistiment del procediment d’ adjudicació del contracte per l’execució de les obres del
Projecte executiu CareCityLab, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la
Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en
creixement i ocupació.
Tercer. Rectificar el plec de clàusules administratives particulars aprovat per acord de la Junta de Govern
Local de 27 de desembre de 2021, en el sentit que es detalla en els plecs annexats.
Quart. Obrir un nou termini de presentació de les ofertes de 20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà
de la publicació de la licitació en el perfil del contractant.
Cinquè. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant.
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