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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 14 de novembre de
2018 en ús de les facultats que li han estat delegades, adoptà l'acord següent:
"APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
REURBANITZACIÓ DEL CARRER I PLAÇA GOYA I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ (151/2018/002)

La Junta de Govern Local en sessió de data 12 de setembre de 2018 aprova inicialment el
projecte d’obres locals ordinàries consistent en la reurbanització del carrer i plaça Goya, amb
un pressupost de licitació de un milió dos-cents trenta-un mil dos-cents quaranta-un euro
amb quinze cèntims (1.231.241,15 €), IVA inclòs i acorda sotmetre’l a informació pública.
L'anunci d'informació pública del projecte esmentat ha estat insertat en el BOP de Barcelona
de data 1 d’octubre de 2018, així com es va publicitar en la seu electrònica del web municipal
(e-tauler). En conseqüència, està pendent d’aprovació definitiva (el termini fine el proper 15
de novembre).
L’arquitecte tècnic de l'Àrea d'Urbanisme ha emès informe justificatiu de la licitació de les
obres esmentades, amb les característiques que l'han de regir, així com el plec de
prescripcions tècniques que regula la contractació.
En l’expedient consta l’acta de replanteig previ de les obres que ens ocupant signada el 18
d’octubre de 2018.
Igualment consta document comptable A per assumir la despesa que comporta la contractació
i informe de la intervenció municipal en el què es fa constar la disponibilitat del finançament
de l’obra.
Per part del Servei de Contractació i Compres s’ha redactat el plec de clàusules
administratives particulars que ha de regir la contractació mitjançant procediment obert
simplificat.
Consta informe jurídic favorable emès per part del servei de contractació i compres al PCAP,
així com al procès licitatori tramitat amb subjecció a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual 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.
Igualment consta en l’expedient informe jurídic preceptiu de Secretaria desfavorable emès en
execució de la previsió establerta en la Disposició addicional tercera.8 de la LCSP. Vist el
contingut de l'informe preceptiu esmentat, es fa constar en relació als motius indicats al seu
informe el següent:

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

SECRE_Certificació JGL: CERTIFICAT JGL 14/11
/2018 PUNT URGÈNCIA (32)
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació: T2ULZ-2L6TW-3WBTG
Data d'emissió: 28 de novembre_2 de 2018 a les 09:22:36
Pàgina 2 de 3

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
2.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

ESTAT

APROVAT
16/11/2018 10:24

-En relació amb els punts 1), 3), 4), 5), 6), i 7), 8) i 9) que es relacionen a continuació, s’ha
comunicat al corresponent servei gestor per tal que consideri les observacions efectuades en
els expedients que s’incoïn pròximament.
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En concret:
1) En la clàusula 5 PCAP no es desglossa el pressupost indicant els costos directes e
indirectes ni tampoc el cost dels salaris de les persones ocupades per a l’execució del
contracte de forma desglossada, amb desagregació del gènere i categoria professional, com
preveu l’art. 100 LCSP.
3) No es justifica la manca de previsió de les obligacions relatives a aquestes mediambientals,
socials o laborals en els termes que preveuen els art. 35 n) i 201 LCSP.
4) S’ omet la regulació dels aspectes formals i materials relatius a les condicions especials
d’execució del contracte previstes en l’art. 202 LCSP.
5) No es regulen les penalitats administratives, atenent a les previsions dels articles 192.1,
193 i 202.3 LCSP. No obstant això, s’ha de considerar que l’art. 192 de la LCSP estableix
que els plecs de clàusules administratives podran preveure penalitats en cas d’incompliments.
L’establiment de les penalitats és potestatiu.
6) No s’indiquen els supòsits en els que els incompliments de caràcter parcial seran causa de
resolució del contracte.
7) A la clàusula 24 PCAP no s’enumeren els drets de les parts del contracte.
En relació amb l’apartat 2) de l’informe en que s’indica que «La previsió continguda a la DA
15a apartat 3 LCSP resulta d’obligat compliment, sense poder-se excepcionar, en aquest
cas», l’informe jurídic emès per part del servei de contractació conté la justificació de la no
utilització dels medis electrònics.
De conformitat amb la resolució d’Alcaldia núm. 2.710 de data 25 de juny de 2015,
modificada per resolució d'alcaldia núm. 4.721 de data 26 d'octubre de 2017 de delegació de
l’exercici de les atribucions d’alcaldia en la Junta de Govern Local i en determinats regidors i
regidores, la Junta de Govern Local
ACORDA
Primer. DETERMINAR la necessitat de contractar l’execució de les obres de reurbanització
del carrer i plaça Goya, que es detallen en el projecte aprovat mitjançant acord de la Junta de
Govern Local en sessió de data 12 de setembre de 2018, a tenor del que disposa l’art. 28 i 116
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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.
Segon. APROVAR l'expedient de contractació per a l’execució de les obres de
reurbanització del cr. Sevilla, amb un valor estimat de contracte (VEC) de un milió cent
trenta-set mil cent trenta-sis euros amb quaranta-sis cèntims (1.137.136,46 €), IVA exclòs, i
el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que han de
regir l'esmentada contractació.
Tercer. APROVAR l’autorització de la despesa que comporta aquesta contractació amb
càrrec a la partida pressupostària 4020-15320-60980, amb import de 1.231.241,15 €,
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número d’operació prèvia 920180015408.
Quart. CONVOCAR licitació per procedir a la contractació de l’esmentada obra mitjançant
procediment obert simplificat regulat en l’art. 159 de la LCSP.
Cinquè. CONDICIONAR l’obertura de pliques a l’aprovació definitiva del projecte.
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Sisè. COMUNICAR aquest acord al servei d’urbanisme."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

