Sergi Ribas Beltrán, secretari de l’Ajuntament de Sant Celoni,
C E R T I F I C O:
Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 06.05.2021 va adoptar, entre
d’altres, el següent acord:
<< APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A
LA REDACCIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE SANT CELONI
Els Plans de mobilitat urbana sostenible (en endavant PMUS) són el document bàsic per
configurar les estratègies de mobilitat sostenible d’un municipi.
El PMUS recull un conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu la implantació de formes de
desplaçament més sostenibles, compatibles amb el creixement econòmic, la cohesió social i
la defensa del medi ambient, que garanteixin una millor qualitat de vida de les persones que
viuen, treballen i desenvolupen les seves activitats al municipi.

Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni no disposa dels mitjans materials i personals propis per
elaborar un document d’aquest abast, l’alcalde ha disposat l’inici d’un expedient administratiu
per contractar amb una empresa externa especialitzada el servei per a la redacció del Pla de
mobilitat urbana sostenible de Sant Celoni.
Des de l’Àrea de Medi Ambient i Territori s’ha redactat el Plec de prescripcions tècniques que
defineix l’abast del servei a contractar, així com una memòria que fixa l’import de la
contractació en 34.961,49 € (base imposable de 28.893,80 € més el 21% d’IVA) i que
proposa, entre d’altres qüestions, els criteris de solvència a complir pels licitadors i els criteris
de valoració de les ofertes presentades.
Des de la Secretaria municipal s’ha elaborat el Plec de clàusules administratives particulars
que ha de regular la contractació i s’ha emès un informe jurídic sobre la normativa aplicable i
el procediment a seguir.
La Intervenció de fons ha informat que existeix finançament per afrontar les despeses del
contracte.

D’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP) són contractes de serveis els que tenen per objecte les prestacions de fer consistents
en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra
o d’un subministrament, incloent aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de
forma successiva i per un preu unitari.
El servei per a la redacció del Pla de mobilitat urbana sostenible de Sant Celoni s’adequa a
aquesta definició.
D’acord amb l’informe del secretari municipal, el contracte es tramitarà, de manera ordinària,
pel procediment obert simplificat que estableix l’article 159 LCSP per tractar-se d’un contracte
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Tot i que el municipi de Sant Celoni no està obligat per normativa a disposar d’un PMUS, la
Corporació considera important disposar d’aquest instrument de planificació per definir les
línies d’actuació que han de governar la mobilitat urbana del municipi en els propers anys. A
més, el fet de disposar d’un PMUS aprovat constitueix sovint un requisit per poder accedir al
cofinançament d’actuacions subvencionables, ja sigui a nivell autonòmic, estatal o europeu.

Atès el valor estimat del contracte i vist que la seva durada no excedeix de 4 anys, l’òrgan
competent en aquest expedient és la Junta de Govern Local per haver-li delegat la
competència l’Alcaldia per Resolució de 17.06.2019 (publicada al BOP de 01.07.2019). La
competència engloba l’aprovació de l’expedient, l’obertura del procediment d’adjudicació,
l’aprovació de la despesa, l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i
l’adjudicació de les obres. També comprèn l’adopció de les successives fases de realització
de la despesa.
A proposta de l'alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern Local de ACORDA:
1. Aprovar la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert simplificat i tramitació
ordinària, del servei per a la redacció del Pla de mobilitat urbana sostenible de Sant Celoni.
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques
que han de regir la contractació.
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3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al Perfil
del contractant de l’Ajuntament.
4. Autoritzar la despesa de 34.961,49 € a l’aplicació pressupostària 05.134A0.64000
(Redacció Pla de mobilitat) del pressupost de la Corporació per a 2021, al projecte
2020.2.05.18. >>
I perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde a l’empara de l’article
206 de RD 2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i regim jurídic
dels ens locals a reserva dels termes que resulti de l’aprovació de l’acta.
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
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Vist i plau,
L’alcalde
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de serveis amb un valor estimat inferior als 139.000 € i atès que entre els criteris d’adjudicació
no n’hi ha cap avaluable mitjançant judici de valor.

