AJUNTAMENT DE BERGA

CERTIFICAT
DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Vista l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 15/04/2021
ES CERTIFICA Que en l’esmentada sessió es va aprovar l’acord que es transcriu a
continuació, amb el resultat de la votació que s’especifica a continuació:
Diligencia de secretaria: Per fer constar que d’acord amb l’article 150 del ROM que diu: “
En els supòsits d’informe preceptiu de la secretaria o de la Intervenció, respecte
d’assumptes no inclosos a l’Ordre del Dia de les sessions, que s’incloguin per urgència, si
aquests no poguessin emetre’ls en l’acte, hauran de sol·licitar de l’Alcaldia que s’ajorni el
estudi, quedant sobre la mesa l’assumpte fins la pròxima sessió.
De no ser atesa aquesta petició, la secretaria i la Intervenció quedaran exonerats de
l’obligació d’emetre l’informe,deixant-se constància expressa en l’acta, de les
circumstàncies anteriors.” I en compliment del que s’estableix en l’art.3.2 a) del Reial
Decret 128/2018 de 17 de març, por el que se regula el règim jurídic de los funcionarios de
la Administración Local con habilitación de caràcter nacional, d’acord amb la funció
d’assessorament en l’elaboració de l’ordre del dia es recomana la no inclusió del punt. a
l’ordre del dia atès els informes negatius que conté l’esmentat expedient. Malgrat aquesta,
es produeix la seva inclusió per urgència a l’ordre del dia, així com, la seva votació i
aprovació
Atès els articles 103.3 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, 47 Reial Decret Legislatiu 781/1986, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, 109.3 ROM de Berga i 82 a 84 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització i funcionament dels ens locals.
En aquest sentit, recordar la Sentència del Tribunal Suprem de data 24 de juliol de 1989,
que defineix el concepte d’urgència, com a concepte jurídic indeterminat, el que significa
que la seva naturalesa no es discrecional sinó reglada: no permet escollir entre varies
solucions igualment justes, és a dir, jurídicament indiferents, sinó que només admet una
única solució justa, sens perjudici del marge d’apreciació que es reconeix a l’administració
(...) la urgència fa referència a un supòsit en el que actuant ràpidament en el procediment
ordinari, la solució, donada la durada d’aquell arribaria tard: les circumstàncies concurrents
demanden una decisió que amb la tramitació general ja seria tardana. Es sacrifiquen
doncs, garanties ordinàries perquè amb elles la solució ja no servirien per solucionar el
problema. En últim extrem doncs, es tracta d’una manifestació del principi d’eficàcia
administrativa recollit a l’art. 103.1 CE.
El secretari adverteix sobre la falta de justificació de la urgència dels assumptes
sobrevinguts, malgrat aquesta, es realitzà la seva votació i inclusió en l’ordre del dia
Votació: Sotmès a votació la inclusió en l’ordre del dia del següents assumpte, s’aprova per
majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Junta de Govern Local, amb el
següent resultat:
Vots a favor: Sr. Ivan Sànchez Rodríguez, Sra. Roser Valverde Lojo, Sr. Eloi Escutia Fors,
Sr. Isaac Santiago Vilardaga i Sr. Aleix Serra Uró
Vots en contra: --Abstencions: ---
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AJUNTAMENT DE BERGA

PROCEDIMENT
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FINESTRES DE FUSTERIA
D'ALUMINI AMB DESTÍ A L'ESCOLA DE SANTA EULÀLIA, PER A LA RENOVACIÓ DE FINESTRES
EXISTENTS.
MOTIVACIÓ
1. L’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, disposa
que la celebració de contractes per part de les administracions publiques requerirà la prèvia
tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la
necessitat del contracte, en el sentit que sigui necessari pel compliment i realització de les
seves finalitats institucionals.
2. Segons l’informe tècnic justificatiu de la necessitat de la contractació emès per el tècnic
municipal, de data 7 d’abril de 2021:
URL del document: https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Codi segur de validació: 2bd109032cf04499aaf3fd757c01ef4b001

3. En data 7 d’abril de 2021, la tècnica de gestió administrativa n’ha efectuat la revisió sent
favorable a l’aprovació, malgrat que fa constar que la present contractació no forma part del pla
de contractació perquè aquest no ha estat aprovat:
URL del document: https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Codi segur de validació: 2bd109032cf04499aaf3fd757c01ef4b001

4. D’acord amb la D.A 2a de la LCSP, li correspon a l’Alcaldessa les competències com a òrgan
de contractació respecte dels contractes d’obres, serveis i subministraments quan el seu valor
estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia
de 6.000.000.-€, inclosos els de caràcter plurianual quan la duració no sigui superior a 4 anys,
eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superin ni
el percentatge indicat, referent als recursos ordinaris per el pressupost del primer exercici, ni la
quantia assenyalada.
Aquesta competència però, segons el cartipàs municipal vigent, va ser delegada a la Junta de
Govern Local.
DISPOSICIÓ
La junta de govern local, actuant per delegació de l’Alcaldessa en virtut del cartipàs
municipal vigent, acorda adoptar l’acord següent:
PRIMER.- APROVAR la necessitat pública de contractació del subministrament i
instal·lació de finestres d’alumini per l’Escola Santa Eulàlia amb la finalitat d’augmentar la
utilitat del centre docent públic i disminuir el cost energètic de l’equipament.
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SEGON.- INICIAR l’expedient de contractació relatiu al contracte incorporant a l’expedient
tota la documentació preparatòria del contracte: el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques que hauran de regir el contracte, així com la
reserva de crèdit. Finalment, caldrà incorporar-hi l’informe de secretaria i l’informe
d’intervenció de fiscalització de la despesa, conforme el disposat a l’article 116 i la DA 2a
del LCSP.
Tercer.- PUBLICAR aquest acord al perfil del contractant de conformitat amb el que
disposa l’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Quart.- S’informa que el present és un acte de tràmit que no admet recurs en via
administrativa. No obstant això les resolucions i actes de tràmit que decideixin directa o
indirectament sobre el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el
procediment, produeixin indefensió o perjudicis irreparables a drets i interessos legítims,
podran ser objecte de la interposició del recurs potestatiu de reposició o en el seu cas
alçada, que s’hauran de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat
previst en els arts. 47 i 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
Votacions: Sotmesa a votació la proposta transcrita a dalt, s’aprova amb el següent
resultat:
Vots a favor: Sr. Ivan Sànchez Rodríguez, Sra. Roser Valverde Lojo, Sr. Eloi Escutia Fors,
Sr. Isaac Santiago Vilardaga i Sr. Aleix Serra Uró
Vots en contra: --Abstencions: --I perquè així consti, per al seu coneixement, en virtut del decret d’alcaldia 2019/200,
d’ampliació del catàleg d’actuacions administratives automatitzades mitjançant un certificat
de segell electrònic de l’ajuntament de Berga, s’estén aquest certificat, al municipi, datat i
segellat electrònicament.
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