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DECRET
Assumpte: Inici i aprovació de les clàusules econòmico-administratives administratives i tècniques
particulars que regiran la contractació dels treballs de reforma i ampliació de l’equipament cívic i millora de
la pista poliesportiva de El Palau.
Òrgan competent: regidora delegada d’Administració, Bon Govern i Transparència
Expedient: 2022/00015449

Relació de fets
1. Mitjançant informe, la cap de Servei d’Equipaments municipals sol·licita la tramitació de la contractació
dels treballs de reforma i ampliació de l’equipament cívic i millora de la pista poliesportiva de El Palau
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte 199.714,07 euros, IVA inclòs, per als
quatre mesos de durada del contracte, amb el següent desglossament: 165.052,95 euros de
pressupost net, més 34.661,12 euros en concepte d’IVA, al tipus del 21%.
2. A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la no possibilitat de pròrroga i
que el plec administratiu contempla un 20% en possibles modificacions, el valor estimat del contracte
és de 198.063,54 euros.
3. Consta a l’expedient:
 Informe de la secretària general respecte de l’adequació dels plecs econòmics administratius i
tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per la Corporació i a la legislació vigent
sobre contractació del sector públic.
 Informe de l’interventor de Fons respecte a l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a
les despeses derivades de la present contractació a l’aplicació pressupostària
710202/92447C/63200 del pressupost municipal aprovat per a l’exercici 2022.

Fonaments de Dret
I. Aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa l’article 13 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
II. L’article 213.6 de la LCSP determina que es podrà iniciar el procediment per a l’adjudicació del nou
contracte, si bé l’adjudicació quedarà condicionada a la finalització de l’expedient de resolució i que la
tramitació en els dos casos serà d’urgència.
III. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la contractació,
d’acord amb el previst l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP).
IV. De conformitat amb el que disposa l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, la forma de
contractació serà el procediment obert simplificat ja que es volen aplicar per a la seva adjudicació criteris
sotmesos a judici de valor.
V. És òrgan competent la regidora delegada d’Administració, Bon Govern i Transparència, d’acord amb el
decret d’Alcaldia núm. 2200/2022 de 28 de febrer, d’Organització i Competències del Govern Municipal.
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DECRET
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 2200/2022 de 28 de febrer,
RESOLC:
PRIMER. Iniciar la contractació dels treballs de reforma i ampliació de l’equipament cívic i millora de la
pista poliesportiva de El Palau amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de
199.714,07 euros, IVA inclòs, per als quatre mesos de durada del contracte, amb el següent
desglossament: 165.052,95 euros de pressupost net, més 34.661,12 euros en concepte d’IVA, al tipus del
21%.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la no possibilitat de pròrroga i que
el plec administratiu contempla un 20% en possibles modificacions, el valor estimat del contracte és de
198.063,54 euros.
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmica-administratives i prescripcions tècniques particulars que
regiran la contractació dels treballs als que fa esment el punt anterior, mitjançant tramitació ordinària i
procediment obert simplificat.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint
als efectes un termini de 20 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci
en el perfil de contractant, per a la presentació de proposicions, ja que la declaració de pròrroga no afecta
un expedient obert simplificat segons determina l’article 159.5 de LCSP.
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 199.714,07€, IVA inclòs a càrrec de l’aplicació pressupostària
710202/92447C/63200 del pressupost municipal, document A núm. 22689.
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