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ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
30-1-2019
Ignacio Río Santos, Secretari d’aquest Ajuntament, en l’exclusiu
exercici de la funció de fe pública de l’article 3.2.f) del Reial Decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional,

ASSUMPTES DECLARATS D’URGÈNCIA

1.

Proposta d’aprovació d’un expedient de contractació d’obres de
reforma al pavelló poliesportiu de Constantí. Expedient 184/2019

CERTIFICADO

Fets
1.

En data 22 de gener de 2019 mitjançant Provisió d’Alcaldia es va aprovar
iniciar l'expedient de contractació i sol·licitar incorporar tota la documentació
inherent a l’expedient.

2.

Per part de la unitat gestora de serveis tècnics es va posar de manifest la
necessitat d'iniciar els tràmits corresponents per procedir a la contractació per
l’execució de reformes bàsiques d’acondicionament de certes instal·lacions del
pavelló poliesportiu municipal de Constantí.
L’enginyer municipal va emetre informe de necessitat d’aquest contracte d’
obres de reforma del pavelló, d’una banda, per adaptar-se a noves necessitats
d’ús o bé aplicar noves solucions i tecnologies a les instal·lacions actuals per tal
d’estalviar consums i fer-les més eficients, i d’altra, en no disposar de materials
personals ni materials propis per poder executar aquest tipus d’obra.

3.

Es van redactar el Plec de clàusules administratives particulars per part de
l’àrea de contractació i el Plec de prescripcions tècniques formava part del
projecte constructiu redactat per l’enginyer David Rodríguez Robles, els quals
han de regir-se la present contractació.

4.

Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les
necessitats del present contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària 933
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Que en sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 30 de
gener de 2019, amb l'assistència dels Regidors Srs. Sánchez, Fortuny,
Maceira (PSC), Díaz (UpC) i Carrión (PP), entre uns altres es va adoptar
l'Acord del tenor literal següent:

Número : 2019-0068 Data : 31/01/2019

CERTIFICO

63200 del pressupost de despeses de la Corporació així com per part de la
Intervenció s’ha procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.
5.

Per part de Secretària s'ha informat l'aprovació de l'expedient.

Fonaments de dret

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives 2014/24/UE i
2014/23/UE i resta de normativa de contractació aplicable.
UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals

Primer. Aprovar l’expedient de contractació d’ obres de reformes al pavelló
poliesportiu de Constantí mitjançant procediment obert simplificat sumari, amb
quatre lots, una durada global de tres mesos, i amb els pressupostos següents per
cada lot:





Lot 1: Obra civil, paleteria, sostres i paviments amb un pressupost base de
licitació de 6.651,27 € i 1.396,77€ d'IVA.
Lot 2:Tancaments d’alumini amb un pressupost base de licitació de 32.311,89 €
i 6.785,50€ d'IVA.
Lot 3: Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat amb un pressupost base de
licitació de 30.562,12 € i 6.418,04€ d'IVA.
Lot 4:Climatització i ventilació amb un pressupost base de licitació de 9.836,17
€ i 2.065,60€ d'IVA.

Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques
particulars que han de regir la contractació.
Tercer. Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació i publicar en el Perfil de
contractant l’anunci de licitació i la documentació integrant de l’expedient de
contractació perquè en el termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la
publicació es presentin les proposicions que s'estimin pertinents.
Quart. Autoritzar la despesa per import de 96.027,35€, IVA inclòs, al tipus del 21%,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost vigent 933
63200 dividit en els 4 lots següents:





Lot 1: Obra civil, paleteria, sostres i paviments amb un pressupost base de
licitació de 6.651,27 € i 1.396,77€ d'IVA.
Lot 2:Tancaments d’alumini amb un pressupost base de licitació de 32.311,89 €
i 6.785,50€ d'IVA.
Lot 3: Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat amb un pressupost base de
licitació de 30.562,12 € i 6.418,04€ d'IVA.
Lot 4:Climatització i ventilació amb un pressupost base de licitació de 9.836,17

CERTIFICADO

Part dispositiva
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-

Número : 2019-0068 Data : 31/01/2019

La legislació aplicable és la següent:

€ i 2.065,60€ d'IVA.

-

O recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de
publicació de l’anunci en el perfil del contractant.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.

+

Aquest acord fou adoptat per unanimitat pels membres assistents a la
sessió.
I per deixar-ne constància, als efectes oportuns en l'expedient de
la seva raó, d'ordre i amb el Vistiplau del Sr. Alcalde, amb l'excepció
prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, s'expedeix la present.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número : 2019-0068 Data : 31/01/2019

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha
dictat l’acte recorregut, tret que es tracti d’un acte dictat per delegació, cas en
el qual correspondrà la resolució a l’òrgan delegant, en el termini d’un mes, a
comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el perfil del
contractant.
Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de
reposició sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat
desestimat i interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
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-

CERTIFICADO

Cinquè.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat
amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels recursos següents:

