Ignacio Río Santos (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 20/12/2018
HASH: 8c3b0f741c0e444d6ce756684e5a3fe6

ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
19-12-2018
Ignacio Río Santos, Secretari d’aquest Ajuntament, en l’exclusiu
exercici de la funció de fe pública de l’article 3.2.f) del Reial Decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional,

8

Aprovar l'expedient de contractació de l'aigua embotellada mitjançant
fonts refrigerades de les diverses dependències municipals. Expedient
3593/2018

Abans de tractar-se aquest punt de l’Ordre del dia, es presenta la següent esmena al
Plerc de prescripcions tècniques, del redactat inicialment proposat:

CERTIFICADO

Text inicial
Clàusula 2. Nombre de fonts i ubicacions.
On indica:
Les fonts que s’han d’instal·lar, una per a cada dependència i fixes per tot l’any, són
les que s’assenyalen en el quadre següent:
AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

Núm.

Situació

CIF: P4304800H

Adreça

Partida
Pressupostària

Capacitat mínima
del dipòsit

Dispensador de
gots

92000 - 22101

20 litres

Si

130 - 22101

20 litres

Si

32100 – 22101

20 litres

Si

1

Edifici Ajuntament

Carrer Major, 27, 3a. planta

2

Policia Local

Carrer de les Creus, 30, 1a. planta

3

Llar d’Infants

Plaça de les Escoles Velles, s/n, planta baixa

4

Biblioteca

Plaça de l’Hospital, 1, 1a. planta

3321 - 22101

20 litres

Si

5

Serveis Socials

Carrer Sant Pere, 49, 1a. planta

2310 – 22101

20 litres

Si

6

Escola d’Adults

Carrer Sant Pere, 49, 2a. planta

3261 – 22101

20 litres

Si

7

Escola de Música

Plaça de les Escoles Velles, s/n, planta baixa

3262 – 22101

20 litres

Si

8

Ràdio Municipal

Carrer de l’Església Vella, 32, 1a. planta

334 – 22101

20 litres

Si

9

Centre Obert

Carrer Angel Guimerà, 5, planta baixa

2310 – 22101

20 litres

Si

10

Joventut

Carrer Sant Pere, 49, planta baixa

33700 - 22101

20 litres

Si

Text proposat
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Oscar Sanchez Ibarra (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 20/12/2018
HASH: 1869483ee6e5f80501aca84f10fa348d

Que en sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 19 de
desembre de 2018, amb l'assistència dels Regidors Srs. Sánchez,
Fortuny, Maceira (PSC), Díaz (UpC) i Carrión (PP), entre uns altres es va
adoptar l'Acord del tenor literal següent:

Número : 2018-1424 Data : 20/12/2018

CERTIFICO

Les fonts que s’han d’instal·lar, una per a cada dependència i fixes per tot l’any, són
les que s’assenyalen en el quadre següent:

Adreça

Partida
Pressupostària

Dispensador de
gots

92000 - 22101

Si

130 - 22101

Si

32100 – 22101

Si

1

Edifici Ajuntament

Carrer Major, 27, 3a. planta

2

Policia Local

Carrer de les Creus, 30, 1a. planta

3

Llar d’Infants

Plaça de les Escoles Velles, s/n, planta baixa

4

Biblioteca

Plaça de l’Hospital, 1, 1a. planta

3321 - 22101

Si

5

Serveis Socials

Carrer Sant Pere, 49, 1a. planta

2310 – 22101

Si

6

Escola d’Adults

Carrer Sant Pere, 49, 2a. planta

3261 – 22101

Si

7

Escola de Música

Plaça de les Escoles Velles, s/n, planta baixa

3262 – 22101

Si

8

Ràdio Municipal

Carrer de l’Església Vella, 32, 1a. planta

334 – 22101

Si

9

Centre Obert

Carrer Angel Guimerà, 5, planta baixa

2310 – 22101

Si

Joventut

Carrer Sant Pere, 49, planta baixa

33700 - 22101

Si

10

Els membres de la Junta de Govern van aprovar per unanimitat l’esmena presentada i
acorden incorporar el nou redactat a la proposta d’aprovació, la qual queda
redactada tal com segueix:
Fets
Per part de Serveis tècnics s'ha posat de manifest la necessitat d'iniciar els tràmits
corresponents per procedir a la contractació del subministrament d'aigua
embotellada mitjançant fonts refrigerades, gots d'un sol ús i garrafes d’11, 18,9 o 20
litres de capacitat, per a diverses dependències municipals de l’Ajuntament de
Constantí.
Per provisió d’Alcaldia de data 30 De novembre de 2018 s'acorda iniciar l'expedient
de contractació motivant la necessitat del contracte.
S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques els quals han de regir-se la present contractació.
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les
necessitats del present contracte amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
92000–22101; 32100-22101; 3321-22101; 2310-22101; 3261-22101; 3262-22101;
334-22101; 2310-22101; i 33700-22101 del pressupost de despeses de la Corporació.
Per part de Secretària s'ha informat l'aprovació de l'expedient.
Per part de la Intervenció s'ha procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.
Fonaments de dret
La legislació aplicable en la preparació i adjudicació de l’expedient és la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a

Número : 2018-1424 Data : 20/12/2018

Situació
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Núm.

CIF: P4304800H

CERTIFICADO

AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Part dispositiva
Primer. Aprovar l’expedient de contractació subministrament d'aigua embotellada
mitjançant fonts refrigerades, gots d'un sol ús i garrafes d’11, 18,9 o 20 litres de
capacitat, per a diverses dependències municipals de l’Ajuntament de Constantí
mitjançant procediment obert simplificat sumari, amb pressupost base de licitació de
5.577,60€, i 673,92€ en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) ald tipus del
10% i 21%, i una durada del contracte de dos anys.

Cinquè.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
President: Oscar Sánchez Ibarra, Alcalde Constantí, suplent Vicenç Maceira Barbosa.
Vocal: Ignacio Rio Santos, suplent Andrés Caballero Gómez Casero,
Vocal: Baldomero Rovira Lopez, suplent Montse Franquès Torrents,
Vocal: Ventura Gallart Segala , suplent Montse Franquès Gil,
Secretari/ària: Carlos Rodriguez Sanchez de Prados, suplent Elena Bonache Sandoval.
Sisè.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient
de contractació, així com la composició dels membres de la mesa de contractació i
del comitè d’experts.
Setè.- Notificar el present acord als membres de la mesa de contractació.
Vuitè. Contra aquesta resolució es podrà interposar potestativament el recurs
especial en matèria de contractació a què fa referència l’article 44 de la Llei 9/2017
de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, davant del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de
l’endemà a la publicació de l’anunci en el perfil del contractant.
En cas que no s’opti por aquesta via, es pot interposar directament recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Tarragona de conformitat amb la Llei 29/1998 de 13 de juliol reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Aquest acord fou adoptat per unanimitat pels membres assistents a la
sessió.
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Quart. Autoritzar la despesa corresponent a aquesta contractació amb un pressupost
de licitació (despesa màxima estimada) 6.251,52€, IVA inclòs, i un valor estimat del
contracte de 13.065,60€, més l’IVA que li correspongui.

CERTIFICADO

Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la publicació
en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, per que en el termini de 10 dies hàbils
a partir de l’endemà de la publicació es presentin les proposicions que s'estimin
pertinents.

Número : 2018-1424 Data : 20/12/2018

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques
particulars que han de regir la contractació.

I per deixar-ne constància, als efectes oportuns en l'expedient de
la seva raó, d'ordre i amb el Vistiplau del Sr. Alcalde, amb l'excepció
prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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