Expedient 986/2020
En data 11 d’agost del 2021, pel Secretari-Interventor de la Corporació s’ha emès un informe
– proposta amb el contingut literal següent:
«El regidor delegat de l’Àrea de Territori ha manifestat en data 15 d’octubre del 2020 la
necessitat de procedir a la contractació de les obres la instal·lació d’un nou ascensor a
l’edifici de la Residència Municipal Josep Brugarolas de Castellterçol, de tal manera que
l’edifici compti amb dos elements d’elevació per facilitar les tasques diàries.
L’objecte del present contracte és l’execució de les obres per a la construcció d’un segon
ascensor a la Residència Municipal Josep Brugarolas de Castellterçol segons les
determinacions del Plec de Prescripcions Tècniques i del “Projecte de les obres de formació
de segon ascensor a la Residència Municipal Josep Brugarolas a Castellterçol”, redactat per
l’arquitecta municipal Sra. Aina Pont Marín.

Pel que fa al projecte d’obres, el mateix va ser aprovat per acord de la Junta de Govern
Local de data 10 de novembre del 2020.
Igualment s’ha incorporat a l’expedient el certificat d’existència de crèdit pressupostari als
efectes de constància de crèdit adequat i suficient per a fer front a la despesa que generarà
el contracte en el present exercici pressupostari, a càrrec de la partida 2021/933.63201 del
vigent pressupost municipal.
A la vista del que s’ha exposat, i del contingut dels documents que integren l’expedient de
contractació, cal entendre definida la naturalesa i extensió de les necessitats que es
pretenen cobrir amb el contracte, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte i del
contingut de les prestacions, als efectes de donar compliment a l’article 28 de la LCSP.
Igualment, als efectes de donar compliment al previst a l’article 116.4 de la LCSP:
- S’ha optat pel procediment de licitació obert, modalitat simplificada de l’article 159 de la
LCSP, en ser aquest un dels procediments ordinaris per a la selecció dels contractistes, i
alhora tractar-se d’un contracte amb un VEC igual o inferior als 2 milions d’euros.
- D’acord amb el previst a l’article 99.3 de la LCSP l’objecte del contracte no s’ha dividit en
lots, justificant-se aquesta decisió.
- Els criteris d’adjudicació que s’ha establert per l’òrgan de contractació, tots ells avaluables
de manera automàtica, s’han triat d’acord amb les característiques de la prestació a
contractar. Així, la puntuació total, fins a un màxim de 100 punts, s’atorgarà seguint el
següents criteris:
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S’han incorporat a l’expedient tots els documents que són preceptius: Plec de clàusules
administratives particulars (PCAP), Plec de prescripcions tècniques (PPT), l’informe
justificatiu de la necessitat de contractació elaborat pels serveis tècnics municipals, el
projecte d’obres, i aquest informe preceptiu del Secretari – Interventor de la Corporació.

DECRET

El contracte s’haurà de subjectar a les regulacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament, i per les
prestacions que conté es tipifica com a contracte administratiu d’obres, d’acord amb les
previsions de l’article 13 LCSP.

Número: 2021-0496 Data: 23/08/2021

Per la naturalesa de la prestació, els serveis tècnics municipals han informat en data 28 de
juliol del 2021 que es justifica la no divisió en lots de l’objecte del contacte.

* Proposta econòmica: Fins a 80 punts.
* Ampliació del termini de garantia: Fins a 20 punts.
- S’han establert condicions especials d’execució de caràcter social (art. 202 de la LCSP).
- S’ha calculat el VEC del contracte amb indicació dels conceptes que l’integren.
El pressupost base de licitació és de 47.931,72 euros, IVA inclòs, amb el desglossament
següent:
39.612,99 euros, pressupost net.
8.318,73 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 %.

A la vista de tot el que s’ha exposat, i als efectes de donar compliment a l’exigència
continguda a la DA 3ª.8 de la LCSP, qui subscriu informa favorablement l’adopció per l’òrgan
de contractació d’una resolució motivada que contingui els acords següents:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres per a la construcció d’un segon
ascensor a la Residència Municipal Josep Brugarolas de Castellterçol, segons el “Projecte
de les obres de formació de segon ascensor a la Residència Municipal Josep Brugarolas a
Castellterçol”, redactat per l’arquitecta municipal Sra. Aina Pont Marín.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques preparades pels serveis tècnics municipals.
Tercer.- Aprovar la despesa vinculada al contracte, a càrrec de la partida corresponent del
vigent pressupost municipal.
Quart.- Disposar l’obertura del procediment obert d’adjudicació del contracte, modalitat
simplificada dels apartat 1 a 5 de l’article 159 de la LCSP.»
A la vista del qual, i fent ús de les facultats que em corresponen,
HE RESOLT
Primer. Avocar la facultat delegada en la Junta de Govern Local pel Decret 230/2019, de
data 18 de juny del 2019, atesa la necessitat de procedir a la licitació de les obres sense
demora.
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L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castellterçol,
d’acord amb el que es deriva del Decret 230/2019, de data 18 de juny del 2019, pel qual es
va realitzar a favor d’aquest òrgan col·legiat la delegació de les competències de
contractació corresponents a l’alcalde.

DECRET

Aquest valor s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'obra i, en el seu cas, del valor
total estimat dels subministraments necessaris per a la seva execució que hagin estat posats
a disposició de l’empresa contractista per l'òrgan de contractació i de les modificacions amb
increment del cost econòmic que s’hagin previst en els Plecs.

Número: 2021-0496 Data: 23/08/2021

El valor estimat (VE) del contracte és de 39.612,99 euros, sense incloure l'IVA. Aquesta xifra
inclou l’import total que podria ser retribuït a l’empresa contractista, incloent possibles
pròrrogues i modificats, entre d’altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP.

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres per a la construcció d’un segon
ascensor a la Residència Municipal Josep Brugarolas de Castellterçol, segons el “Projecte
de les obres de formació de segon ascensor a la Residència Municipal Josep Brugarolas a
Castellterçol”, redactat per l’arquitecta municipal Sra. Aina Pont Marín, per un import de
47.931,72 euros, IVA inclòs.
Tercer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques preparades pels serveis tècnics municipals.
Quart.- Aprovar la despesa vinculada al contracte, a càrrec de la partida corresponent del
vigent pressupost municipal.
Cinquè.- Disposar l’obertura del procediment obert d’adjudicació del contracte, modalitat
simplificada dels apartat 1 a 5 de l’article 159 de la LCSP.
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DECRET

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2021-0496 Data: 23/08/2021

Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local en la propera sessió
que celebri.

