Ajuntament
de Canovelles
DECRET D'ALCALDIA
Expedient núm.: 2456/2021
Per decret de l’Alcaldia número 2021-1253 de data 15 d’octubre de 2021, es va acordar
considerar justificada la necessitat i conveniència de procedir a la licitació per a la
contractació de les obres de manteniment i reparació del paviment de la pista poliesportiva
del Pavelló Ca la Tona de Canovelles, així com aprovar la memòria valorada redactada per
l’arquitecte tècnic municipal de data 7 d’octubre de 2021, que té per objecte la definició dels
treballs necessaris per efectuar les esmentades obres.

De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP, a l'expedient s'incorporarà, en tot cas,
el plec de les clàusules que regularan el contracte, el plec de prescripcions tècniques -en el
cas dels contractes d'obra, en forma part del projecte d'obra-, el document justificatiu de
l'existència de crèdit, i es justificarà, entre d'altres, l'elecció del procediment de licitació, els
criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera, els criteris que es tindran
en consideració per adjudicar el contracte i el valor estimat del contracte.

DECRET

Donades les característiques de la contractació, es considera com a procediment més
adequat el procediment obert i tramitació simplificada abreujada, en el que tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, i queda exclosa tota negociació dels termes del
contracte, d'acord amb l'article 156.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
sector públic, per la que 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 -en
endavant, LCSP-.
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S'han elaborat i incorporat a l'expedient la memòria justificativa de la contractació de data 2
de novembre de 2021 i el Plec de clàusules administratives que han de regir la contractació
de referència, de conformitat amb els quals el pressupost de licitació és de 84.774,90 euros
(70.061,90 euros de pressupost base més 14.713,00 euros, en concepte d'IVA al 21%) i el
valor estimat del contracte és de 70.061,90 euros.

L'òrgan competent, d'acord amb el que estableix la Disposició Addicional segona de la
LCSP, és l'Alcalde-President, ja que el valor estimat del contracte no supera el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost ni els 6 milions d'euros, inclosos els de durada plurianual
amb duració no superior a quatre anys (pròrrogues incloses i IVA no inclòs).
Així mateix, la seva competència ve determinada, també, en relació amb el Decret d'alcaldia
núm. 2019-0803, de 21 de juny de 2019, ja que el valor estimat del contracte no supera la
quantitat d'un milió d'euros i no supera el 10 per cent dels recurs ordinaris del pressupost,
inclosos els de caràcter plurianual amb una durada no superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses.
Per tot això, DECRETO:
Primer. APROVAR l'expedient de contractació no harmonitzat, per procediment obert i
tramitació simplificada abreujada, per contractar l’execució de les obres de manteniment i
reparació del paviment de la pista poliesportiva del Pavelló de Ca la Tona del municipi de
Canovelles, ubicat a la Pl. Ajuntament número 3.
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Vistos els informes jurídic i de la Intervenció municipal, emesos ambdós en data 3 de
novembre de 2021, que consten a l'expedient.
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Segon. APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars que regiran el contracte
de referència, amb un pressupost de licitació de 84.774,90 euros (70.061,90 euros de
pressupost base més 14.713,00 euros, en concepte d'IVA al 21%), i un termini d’execució de
tres setmanes sense opció de pròrroga.
Tercer. CONVOCAR el procediment d'adjudicació i ESTABLIR un període mínim de 10 dies
hàbils per a la presentació de proposicions, a comptar des de l'endemà de la publicació de
l'anunci de licitació al perfil de contractant.
Quart. AUTORITZAR la despesa per import màxim de 84.774,90€ amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 200.3422.63200 del pressupost municipal vigent.
Cinquè. DIFONDRE en el perfil de contractant la memòria justificativa de la contractació, el
plec de clàusules administratives, així com la resta de documentació que indica la LCSP, i
publicar aquest acord en el portal de transparència.

El termini per interposar el recurs de reposició és d'un mes, i el termini per interposar recurs
contenciós administratiu contra aquest acte administratiu és de dos mesos, a comptar en
ambdós casos, des de l'endemà de la seva publicació al perfil de contractant. No obstant, es
podrà interposar qualsevol altre recurs que es cregui convenient al dret del recorrent.
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Setè. FER CONSTAR que contra aquest acte administratiu, que és definitiu en la via
administrativa o tràmit qualificat, es pot recórrer potestativament en reposició, davant del
mateix òrgan que l'ha dictat; o impugnar-lo directament davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona mitjançant la interposició de recurs contenciós
administratiu. Si s'opta per recórrer en reposició, el recurs contenciós administratiu no es
podrà interposar fins que el recurs de reposició es resolgui expressament o es desestimi de
manera presumpta. El recurs de reposició s'entendrà desestimat de manera presumpta si en
el termini d'un mes des de la seva interposició no s'ha notificat la seva resolució.

DECRET

Sisè. TRASLLADAR aquest acord a la intervenció municipal i a l'àrea de Serveis a les
Persones, als efectes oportuns.
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Ho mana i signa l'Alcalde-President.
A Canovelles, document signat electrònicament al marge.

