AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET
PRP2020/1002

PROCEDIMENT
CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES D’ARRANJAMENT D’UN TRAM DEL VIAL QUE
VA DEL CARRER CAN BASTER A LA CTRA BV-4241, A CAUSA D’UNA ESLLAVISSADA
DEL TERRENY, MITJANÇANT TRAMITACIÓ D’EMERGÈNCIA
MOTIVACIÓ
1-L’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic en
relació a la tramitació d’emergència disposa que:
“1. Cuando la Administración tanga que actuar de manera inmediata a causa de
acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades
que afecten a la defensa nacional, se ajustará al siguiente régimen excepcional:
a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación podrá
ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer
la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse
a los requisitos formales establecidos en la parte Ley, incluso el de la existencia de Crédito
suficiente. En caso de que no exista Crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el
acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General
Presupuestaria.
(...)
c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes,
contado des de la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo,
la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento
ordinario.
d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo
dispuesto en esta Ley sobre cumplimento de los contratos, recepción y liquidación de la
prestación.
(…)”
2- Vist que s’ha elaborat el corresponent informe dels serveis tècnics municipals justificant
l’emergència de la contractació així com l’estudi econòmic i altra documentació adjunta:
URL del document: https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Codi segur de validació: 50672bd8a1eb45b899c82db06b89d73d001

3. En compliment de la DA 3ª de la LCSP, el secretari accidental ha emès informe preceptiu
favorable a l’aprovació d’aquest expedient mitjançant tramitació d’emergència :
URL del document: https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Codi segur de validació: 1acaf7ea0be64884bd7086e7d4efe0e7001

4.Les principals característiques del contracte són:
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Codi Segur de Validació
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Url de validació

https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Contracte d’obres d’arranjament del tram de vial afectat per l’esllavissada, a efectes de
posar el vial en servei pel seu ús, en condicions de seguretat, i aturar el procés de
degradació iniciat, ateses les conseqüències que se’n poden derivar.
Segons estableix l’article 232 de la LCSP a l’apartat 1c, les obres previstes es classifiquen com a
obres de conservació i manteniment,
Codi CPV del contracte:
Els codis CPV per la classificació del contracte es detallen a continuació:
45233142-6 “Treballs de reparació de carreteres”
45262620-3 “Murs de contenció”
45233140-2 “Obres vials”
Import del contracte:
Empresa
Pasquina, SA

Import
62.406,77 €

Import IVA inclòs
75.512,19 €

Termini d’execució:
El termini d’execució de les obres és d’un mes, i aquestes s’iniciaran d’immediat una vegada l’òrgan
de contractació autoritzi la seva execució.
4. D’acord amb la D.A 2a de la LCSP, li correspon a l’Alcaldessa les competències com a òrgan de
contractació respecte dels contractes d’obres quan el seu valor estimat no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000.€, inclosos els de caràcter
plurianual quan la duració no sigui superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que
l’import acumulat de totes les anualitats no superin ni el percentatge indicat, referent als recursos
ordinaris per el pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Aquesta competència però, segons el cartipàs municipal vigent, va ser delegada a la Junta de Govern
Local.
Vista l’emergència d’aquest contracte és necessària l’advocació d’aquesta competència per tal de
resoldre amb la major celeritat possible.
DISPOSICIÓ
L’Alcaldessa RESOL,
Primer.- Celebrar el contracte d’obra d’arranjament d’un tram del vial que va del carrer can
Baster a ala Ctra. BV-4241, causada per una esllavissada del terreny mitjançant tramitació
d’emergència justificant-se com a situació catastròfica que ha de resoldre’s amb el menor
termini possible per evitar majors danys.
Segon.- Contractar amb PASQUINA SA les obres d’arranjament per import base de
62.406,77€ que amb l’Impost de Valor Afegit sumen un total de 75.512,19.-€.
Tercer.- Dotar de crèdit adequat i suficient per fer front a aquesta despesa d’acord amb la
normativa general pressupostària i el pressupost municipal vigent.
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Quart.- Una vegada realitzada la prestació, s’observarà el què disposa la Llei de
contractació pel que fa al compliment dels contractes, recepció i liquidació.
Cinquè. Notificar la resolució a l’adjudicatari i sol·licitar-li l'execució del contracte de manera
immediata.
Sisè.- Informar que contra els anteriors acords que exhaureixen la via administrativa podeu
interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia d’aquesta Corporació, de
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar
des del dia següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra
la resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar-se
de nou el mateix recurs.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el
termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o sense
termini per interposar-lo, des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs
interposat. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt
expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.
La convocatòria de licitació és un acte de tràmit que no admet recurs en via administrativa.
No obstant això les resolucions i actes de tràmit que decideixin directa o indirectament
sobre el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procediment,
produeixin indefensió o perjudicis irreparables a drets i interessos legítims, podran ser
objecte de la interposició del recurs potestatiu de reposició o en el seu cas alçada, que
s’hauran de fonamentar en qualsevol dels motius de nul•litat o anul•labilitat previst en els
arts. 47 i 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Marc Portell i Peipoch, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’Alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a Berga, datat
i signat electrònicament.
L’Alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba

El secretari
Marc Portell i Peipoch
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