Emiliano Mora Labrada, secretari accidental de l’Ajuntament de Ripollet
(Barcelona),
C E R T I F I C O : Que, el 5 de novembre de 2019, la Junta de Govern Local, en
exercici de les competències que li han estat delegades per Resolució d’Alcaldia
de 18 de juny de 2019, publicades en el BOP 28-06-19, aprovà, entre d’altres,
l’acord següent:
“5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT
5.1. Urbanisme:

La Junta de Govern Local de data 2 d’abril de 2019, va acordar aprovar l’inici de
la licitació del PROJECTE per procediment obert simplificat i tramitació ordinària,
publicant-ne la licitació en data 5 d’abril de 2019, a la Plataforma electrònica de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya i a la Plataforma de
contractació pública electrònica VORTAL.

José María Osuna López
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5.1.1. DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA
INSTAL.LACIONS ACS I CALEFACCIÓ ALS VESTUARIS DEL CAMP MUNICIPAL
DE FUTBOL INDUSTRIAL, APROVACIÓ DEL NOU PROJECTE I NOU INICI DE LA
LICITACIÓ.
La Junta de Govern Local de data 26 de març de 2019, va aprovar el Projecte de
reforma de les instal·lacions d’ACS i calefacció als vestuaris del camp municipal
de futbol Industrial, en endavant anomenat -PROJECTE-, amb un valor estimat
de 47.540,98 €, i amb un preu de contracte de 57.524,59 €.

Durant el termini atorgat per a la presentació d’ofertes, des del dia 5 d’abril al
24 d’abril de 2019, no s’ha presentat cap oferta.
A la vista d’això, l’enginyer municipal senyor Pau Condal Ros, ha actualitzat el
PROJECTE incorporant nous preus.

Els articles 12 i 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i l’article 235 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 regulen la classificació de les obres ordinàries, així
com el procediment d’aprovació.
La Junta de Govern Local de data 2 d’abril de 2019, va aprovar la necessitat
d’execució de les obres incloses al PROJECTE en mèrits de les disposicions
contingudes a l’informe de l’enginyera municipal, de data 26 de març de 2019,
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El nou PROJECTE consta de la documentació següent: una memòria descriptiva,
estat d’amidaments, plec de prescripcions, pressupost, plànols d’obra, i estudi
bàsic de seguretat i salut. El valor estimat de les obres és de 57.049,18 €, i el
preu de contracte és de 69.029,15 € (21% IVA. inclòs).
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emès en compliment de l’article 28.1 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic –LCSP– que consta a l’expedient administratiu
quin tenor literal és el següent:
<<En compliment de l’article 116 apartat 1er en relació amb l’article 28 apartat 1er, tots
dos de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic –LCSP–, en els
acords que han de ser adoptats per l’òrgan de contractació haurà de constar la motivació
del contracte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen ser ateses, la
idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-les.
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“116.1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá
la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo
28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.”
“28.1. Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos
que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal
efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el
contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas,
cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin
publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la
documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su
adjudicación.”
En el mateix sentit l’article 116.4.d) al referir la necessària justificació en els termes que
són transcrits a continuació.
“La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la
contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del
contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.”
L’execució del projecte anomenat “Reforma de les instal·lacions d’ACS i calefacció als
vestuaris del camp municipal de futbol industrial” situat al carrer Padró 96.
L’Ajuntament de Ripollet ha de contractar la execució del projecte de referència quines
principals actuacions a realitzar es refereixen a continuació, en atenció a la insuficiència
i/o mancança segons els casos, de disponibilitat de suficients recursos humans i
materials per a la seva consecució.




Enderrocs i retirada instal·lació existents.
Instal·lacions nova caldera, ACS i calefacció.
Impermeabilitzacions i acabats.

L’objecte que s’inclou en el projecte identificat i en la contractació de la seva execució
són idonis i adequats per a la satisfacció de les necessitats administratives preteses
consistents:


Reparació i manteniment d’instal·lacions.

És directa, clara i proporcional la relació entre l’objecte del contracte i les necessitats
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que l’ajuntament vol atendre amb la contractació objecte del present informe.
Aquest contracte és necessari per a donar resposta a les demandes traslladades des del
Patronat Municipal d’Esports en referència al mal funcionament de les instal·lacions i a
la seva manca d’adaptació a la normativa. >>
Els pronunciaments continguts en l’article 116.4art epígrafs a), b), c) i d) de la
LCSP (relatius a l’elecció del procediment, els criteris de solvència en les besants
recollides al text legal i altres especificacions que s’hi contenen, al seu cas la
classificació del contractista, i el valor estimat del contracte, respectivament),
sobre els que s’ha de referir una justificació en l’expedient administratiu, cal
indicar que aquesta es troba a la respectiva clàusula de les que conformen el Plec
de clàusules administratives particulars.
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Ha estat redactat el Plec de prescripcions tècniques i Plec de clàusules
administratives particulars donant compliment als articles 121 a 130 de la LCSP i
66 a 70 del Reial decret 1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en allò que afecten a un
contracte d’obres.
El procediment administratiu que ha estat contemplat és l’obert simplificat amb
tramitació ordinària, de conformitat amb el que disposa l’article 131.2 i 159.1.a)
de la LCSP i mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració.
L’objecte del contracte, en les categories de la classificació en el vocabulari comú
de contractes públics (CPV) segons Reglament número 213/2008 de la Comissió
Europea, té la numeració següent: 45212290-5.
Atès el que disposa la disposició addicional segona de la LCSP en relació a les
competències que atribueix a les corporacions locals i en compliment del punt
tercer, apartat 3.a) de la Resolució d’Alcaldia 937/2019, de 18 de juny, és
competent per a l’adopció dels acords que hi són relatius la Junta de Govern
Local.

1. Declarar deserta la licitació del PROJECTE, atès que no es va presentar cap
oferta durant el termini atorgat per a la presentació d’ofertes.
2. Aprovar el nou Projecte de reforma de de les instal·lacions d’ACS i calefacció
als vestuaris del camp municipal de futbol Industrial, redactat pels Serveis
Tècnics municipals, d’un valor estimat de 57.049,18 € (IVA exclòs), més
11.980,33 € en concepte d’IVA, resultant un preu de contracte de 69.029,51 €
(21% IVA. inclòs).
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Vista la proposta emesa per l’arquitecte municipal i la TAG de Serveis Jurídics,
amb el vistiplau de la regidora d’Urbanisme, prèviament informada per la
interventora accidental, s’acorda:
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3. Exposar al públic el nou Projecte de reforma de les instal·lacions d’ACS i
calefacció als vestuaris del camp municipal de futbol Industrial, pel termini de
trenta dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació de l’edicte al
BOPB i al DOGC. Cas que no fos presentada cap al·legació esdevindria
definitivament aprovat sense necessitat d’adopció d’ulterior acord.
4. Ratificar l’aprovació de la necessitat d’execució de les obres incloses al nou
PROJECTE, aprovada per la Junta de Govern Local de data 2 d’abril de 2019, en
mèrits de les disposicions contingudes a l’informe que consta a l’expedient
administratiu quin tenor literal ha estat transcrit a l’expositiu dels presents
acords.
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5. Ratificar l’aprovació de la necessitat de procedir a la licitació del contracte
d’obres del nou PROJECTE, aprovada per la Junta de Govern Local de data 2 d’abril
de 2019, atès que l’Ajuntament no disposa dels mitjans propis per a realitzar
aquest volum d’obres i instal·lacions.
6. Aprovar la despesa que comportarà l’execució de l’obra esmentada amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 310.342.63204 “inversions camp de futbol Industrial”
del vigent Pressupost municipal, per un import de 11.504,92 €, que
complementa a l’aprovada per la Junta de Govern Local de data 2 d’abril de 2019,
d’un import de 57.524,59 €, resultant la despesa total de 69.029,51 €.
7. Aprovar l’inici de la tramitació ordinària de l’expedient de contractació d’obres,
convocant-la per procediment obert simplificat i tramitació ordinària, d’acord
amb la documentació que l’integra, aprovant el Plec de clàusules administratives
particulars, el Plec de prescripcions tècniques i resta de documents i informes
que l’integren.
8. Aprovar l’expedient administratiu de contractació disposant la seva obertura.
9. Declarar que l’adjudicació del procediment de licitació del present contracte,
restarà condicionada a la prèvia aprovació definitiva del projecte d’obres.
10. Disposar que la Mesa de contractació estarà integrada pels membres que
s’indiquen a continuació:

Vocals: el secretari accidental de l’Ajuntament, la interventora accidental de
l’Ajuntament, l’arquitecte municipal, la TAG dels Serveis Jurídics o bé les
persones en que puguin delegar.
Secretari: actuarà com a secretari un funcionari de la corporació.
11. Designar el senyor Pau Condal Ros, enginyer de la corporació, persona
responsable del contracte, d’acord amb el que preveu l’article 62 del LCSP, qui
tindrà les funcions establertes a la clàusula 37 del Plec de clàusules
administratives particulars.
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President: l’alcalde de la corporació o regidor en qui delegui.
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12. Facultar el senyor alcalde per a l’execució dels actes que siguin escaients per
a l’efectivitat del present acord.
13. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar els recursos següents:
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I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, segons el que autoritza l’article 206
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
amb el vistiplau de l’alcalde.
Ripollet, a data de la signatura digital
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recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el
recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi
produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del
termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Terminis:
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia
següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre
desestimat de forma presumpta;
 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.”
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