Aprovat per unanimitat absoluta
Junta de Govern Local
Data: 28 d´octubre de 2021
Àrea: Serveis Generals
Departament: Contractació i Compres
Expedient núm. X2021017844
[firma]

Títol de l’acord:
LIC 28/2021. Aprovació de l'inici de l'expedient de contractació i dels plecs
administratius i tècnics per a l'adjudicació del contracte de subministrament, mitjançant
compra, d'un autobús híbrid per al servei de transport urbà del municipi del Masnou.
Text de l’acord:
S’ha iniciat expedient promogut per la regidoria de mobilitat de l’Ajuntament del
Masnou, per a l’adjudicació del contracte de subministrament, mitjançant compra, d’un
autobús híbrid per al servei de transport públic urbà al municipi del Masnou, mitjançant
procediment obert i diversos criteris d’adjudicació.
En data 25 d’octubre de 2021, la tècnica de mobilitat ha emès informe de necessitats
en relació a aquesta contractació i als efectes del que disposa l’article 116.4 de la
LCSP.
S’ha incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques particulars que regiran el contracte.
Consta a l’expedient l’informe favorable emès conjuntament pel secretari i per la
interventora de la Corporació.
L’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel
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 (en endavant
LCSP)
especifica els requisits en relació amb l’aprovació de l’expedient de
contractació.
La tramitació per urgència de l’expedient està regulada per l’article 119 de la LCSP
respecte dels contractes que responen a una necessitat inajornable o respecte dels
que cal agilitzar-ne la tramitació per raons d’interès públic, tal com ha quedat justificat
en l’informe de motivació de tramitació urgent de l’expedient emès per la tècnica de
mobilitat en data 25 d’octubre de 2021.
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades
per l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de
novembre de 2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020.
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Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents:

Primer. Declarar la urgència de la tramitació de l’expedient de contractació de
subministrament, mitjançant compra, d’un autobús híbrid per al servei de transport
públic urbà al municipi del Masnou, en base a la motivació que consta a l’informe de
tramitació urgent de l’expedient emès per la tècnica de mobilitat de data 25 d’octubre
de 2021.
Segon. Aprovar l’expedient per a l’adjudicació del contracte de subministrament,
mitjançant compra, d’un autobús híbrid per al servei de transport públic urbà al
municipi del Masnou, el qual compleix les especificacions de l’article 116 de la LCSP,
per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació d’acord amb l’establert als
articles 131,145, 146 i 156 a 158 i concordants de la LCSP.
Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions
tècniques particulars que hauran de regir la contractació.
Quart. Aprovar la despesa màxima d’aquest contracte per import de 268.595,04 € (IVA
exclòs); 325.000,00 € (21% IVA inclòs).
Cinquè. Autoritzar la despesa derivada d’aquesta contractació per import de
325.000,00 euros (IVA inclòs), prevista per l’any 2021, i que es farà efectiva amb
càrrec a l’aplicació pressupostària MO 44110 62400 Inversions bus urbà i amb el codi
de projecte 2021 4 MO 3 1 Inversions Bus Urbà.
Sisè. Iniciar el procediment de contractació mitjançant la publicació de l’anunci de
licitació al perfil de contractant del web de l’Ajuntament i en el DOUE, de conformitat
amb l’article 135 de la LCSP
Setè. Complir altres tràmits preceptius i impulsar-los fins a la formalització del
contracte.
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Posicionament
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERCAM-AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AMAM), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. Anna Torrijos López
(ERC-AM-AM), hi voten a favor.

