Ajuntament
de Canovelles

DECRET D'ALCALDIA
Expedient núm.: 2456/2021
En data 7 d’octubre de 2021, l’arquitecte tècnic municipal ha emès memòria valorada que té
per objecte la definició dels treballs necessaris per efectuar les obres de manteniment i
reparació del paviment de la pista poliesportiva del Pavelló Ca la Tona, ubicat a la Plaça de
l’Ajuntament 3 de Canovelles, amb un pressupost d’execució de 70.061,90 euros, més IVA
(84.774,90 euros, amb el 21% d’IVA inclòs).
L’arquitecte tècnic municipal justifica la necessitat i conveniència de tramitar l'expedient per
a la licitació de les obres de manteniment i reparació del paviment de la pista poliesportiva
del Pavelló Ca la Tona, segons l'informe de 7 d’octubre de 2021 que consta a l'expedient, i
que es transcriu a continuació:

L’actual pista de joc del pavelló de Ca La Tona presenta falta de planeïtat i existència
d’irregularitats en la seva superfície que no permeten el desenvolupament de la pràctica
esportiva amb seguretat pels usuaris i usuàries de l’equipament municipal. Les esmentades
patologies, com desconxats, fissures i deformacions són conseqüència pel pas del temps i
l’ús continu de la mateixa.

DECRET

L’edifici objecte de la contractació, construït a principis dels anys 70, té forma rectangular,
una superfície construïda en planta de 1.365,00 m² i una útil de pista de 981,39 m².
L’estructura, és l’habitual per a un equipament esportiu d’aquestes característiques, formada
per pilars i encavallades metàl·liques per salvar les grans llums i coberta lleugera a base de
xapa metàl·lica prelacada.

Número: 2021-1253 Data: 15/10/2021

“ANTECEDENTS

OBJECTE
El tipus d’intervenció es concentra únicament en el paviment de la pista, sent la seva
reparació, manteniment i substitució, necessària pel seu correcte servei i funcionament.
NECESSITAT
Es considera que el contracte que s’ha de tramitar és necessari per al compliment i
realització dels fins institucionals assignats a aquesta Administració pública. A aquests
efectes, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir i el seu contingut
per a satisfer-les són les següents:
-

La intervenció es centra en la reparació i substitució de l’acabat de paviment de la
pista poliesportiva del pavelló de Ca La Tona, situat al costat de l’Ajuntament de
Canovelles, per un tipus de terra tècnic que garanteixi la seva indeformabilitat durant
un mínim de 12 anys tot i les condicions pre-existents d’humitat molt alta (presència
d’un nivell d’humitat constant fins el 12%, humitat de capil·laritat constant a la base
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Les obres, tenen caràcter de conservació i manteniment, i tenen per objectiu mantenir la
funcionalitat a la pista de joc de l’equipament, així com, de retruc, pal·liar els efectes de les
humitats existents localitzades en vàries ubicacions de la superfície de joc.
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de formigó, inundacions o problemes de condensació per manca d’aïllament de
l’envolvent de l’edifici) i que mantingui intactes totes les seves característiques
tècniques i normatives d’aplicació per la pràctica esportiva amb seguretat.
Els treballs necessaris per tal de portar a terme l’actuació sobre del paviment són els
següents:
-

arrencada del paviment vinílic existent
transport a abocador del material extret
preparació del suport amb màquina de polir eliminant impureses
col·locació del nou paviment vinílic*
pintat de línies de joc i escut central

SUPERVISIÓ I REPLANTEIG DELS TREBALLS INCLOSOS A LA MEMÒRIA VALORADA
La memòria valorada ha estat redactada i subscrita pel tècnic que signa el present informe,
en la qual s’han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal i reglamentari,
així com la normativa tècnica adient al tipus d’obres que es pretén realitzar. En
conseqüència es considera que consten les justificacions necessàries tenint en compte que
els treballs afecten a la seguretat de l’obra, donant compliment al que disposa l’article 235
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014.
A data de 7 d’octubre de 2021, de conformitat amb l’article 236 de la LCSP, s’ha procedit a
efectuar i signar el replanteig del projecte de l’obra, havent-se comprovat la realitat
geomètrica de la mateixa, i que l’Ajuntament gaudeix de la disponibilitat dels terrenys o els
béns on es vol dur a terme l’obra.”
L’arquitecte municipal, en data 13 d’octubre de 2021, ha emès informe que consta a
l’expedient, el qual és com segueix:
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- paviment vinílic multiesport, de 7,35 mm de gruix, constituït per un complex de
superfície en vinil plastificat, calandratge, premsat amb superfície gofrada i reforçada
per un complex no teixit de malla de fibra de vidre i associat a una subcapa de doble
densitat i alta densitat de cèl·lules tancades. Integra una capa tèxtil al revers
d'escuma. Paviment amb garantia mínima de 12 anys certificada pel fabricant
conforme el nou paviment manté les seves característiques físiques i sense
deformacions amb presència d'humitat constant a la base <= 12%. L'absorció
d'impacte segons UNE-EN 14808 és de 38%. Compleix l'exigència de la norma UNEEN 14904 amb la categoria P1. Alçada rebot de la pilota segons UNE-EN 12235 de
valor >= 90%. Té tractament fotorreticulat (antibrutícia, anticremades, lliscament
controlat) aplicat en fàbrica que, a més, elimina presència de Covid-19 en superfície
en més d'un 99% en menys de 2h. Instal·lat en soleres amb alt nivell d'humitat
(sense embassament) provoca que la capa tèxtil de revers actuï amb adhesiu
poliuretànic conformant el sistema evitant problemes per presència d'humitat. Les
juntes han d'anar termosoldades. Segons CTE - 2010 compleix el requeriment de
resistència a el foc (Bfls1). Activitat antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibició
del creixement segons ISO 22196> 99%. De 2 colors a triar per la D.F., un color a les
àrees de joc i el perímetre de la pista i un altre color a la resta de la pista, amb
marcatge CE i DDP (declaració de prestacions) segons Reglament UE 305/2011.
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*prescripció tipus de paviment a col·locar:
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“En relació a l'assumpte de referència l'arquitecte sotasignat, INFORMA:
Es presenta a tràmit Memòria Valorada dels treballs de manteniment i reparació de la pista
poliesportiva del pavelló de ca la Tona del municipi de Canovelles.
L’objecte de la Memòria Valorada és la definició dels treballs necessaris per tal de portar a
terme el manteniment i reparació, així com substitució quan sigui necessari, del paviment de
la pista esportiva del pavelló de Ca la Tona del municipi de Canovelles.
Examinada la Memòria esmentada, redactada pel Sr. Francesc Guillén Pérez, arquitecte
tècnic, es considera adient, ajustada als requeriments necessaris i a la normativa d’aplicació,
atesa la seva escassa complexitat tècnica. Suposa un pressupost de contracte de 84.774,90
€ (IVA inclòs).

Per altra banda, cal esmentar que per tal de procedir a l’execució de les obres, prèviament
caldrà nomenar la direcció facultativa, el tècnic coordinador de seguretat i salut i contractar
l’entitat que dugui a terme el control de qualitat de les obres.

Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient, emès en data 13 d’octubre de 2021 per la TAG
d’Urbanisme.
L’article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals (ROAS), assenyala que per a les obres de
conservació i manteniment, reparacions menors o meres instal·lacions complementàries en
els edificis dels ens locals, és suficient que l'òrgan competent de la corporació aprovi la
documentació a què es refereixen els articles 34 i 35 de dit Reglament, sens perjudici del
que disposa l'article 46 d'aquest, en allò que sigui aplicable.
L'article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la
que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 -LCSP-, determina que la
celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la prèvia
tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de contractació motivant la
necessitat del contracte en els termes previstos a l'article 28 de la mateixa Llei. L'acord
d'inici de tramitació de l'expedient s'haurà de publicar en el perfil del contractant.
L'article 28 LCSP indica que les entitats del sector públic no poden subscriure altres
contractes que aquells que siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins
institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen
cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut
per a satisfer-les, quan s'adjudiqui per un procediment obert, restringit o negociat sense
publicitat, han de ser determinades amb precisió, deixant constància en la documentació
preparatòria, abans d'iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.
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No obstant això, la Corporació acordarà el que consideri més oportú.”
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Per tot això, s'informa FAVORABLEMENT la tramitació de la Memòria presentada.

Número: 2021-1253 Data: 15/10/2021

La Memòria conté l’estudi bàsic de seguretat i salut que preveu l’article 6 del Reial decret
1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció.
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Atès que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 200.3422.63200
“Remodelació pavelló Ca la Tona” del vigent Pressupost municipal, amb import consignat de
85.000,00€.
De conformitat amb la Disposició addicional segona, apartat primer de la LCSP, corresponen
als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències com a òrgan de
contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, els contractes
de concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius
especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del
pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues,
sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada.

Primer.- APROVAR la memòria valorada redactada per l’arquitecte tècnic municipal de data
7 d’octubre de 2021, que té per objecte la definició dels treballs necessaris per efectuar les
obres de manteniment i reparació del paviment de la pista poliesportiva del Pavelló Ca la
Tona, ubicat a la Plaça de l’Ajuntament 3 de Canovelles, amb un pressupost d’execució de
70.061,90 euros, més IVA (84.774,90 euros, amb el 21% d’IVA inclòs).
Segon.- CONSIDERAR justificada la necessitat i conveniència de procedir a la licitació per a
la contractació de les obres de manteniment i reparació del paviment de la pista
poliesportiva del Pavelló Ca la Tona.

DECRET

Per tot això, DECRETO:
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Aquesta Disposició de la LCSP, en relació amb el Decret d'alcaldia núm. 2019-0803, de 21
de juny de 2019.

Quart.- ENCARREGAR als/les tècnics/ques de l'àrea del Territori i Serveis a la Ciutadania
que redactin la memòria justificativa de la contractació en l'expedient de referència.
Cinquè.- ENCARREGAR que, un cop s'hagi incorporat a l'expedient corresponent la
memòria justificativa de la contractació degudament signada, els serveis jurídics redactin el
corresponent plec de clàusules administratives particulars.
Sisè.- ENCARREGAR als serveis jurídics i econòmics que, un cop redactat el plec de
clàusules administratives particulars, emetin els informes corresponents, i que per
Intervenció s'emeti certificat d'existència de crèdit o document que legalment el substitueixi.
Setè.- PUBLICAR aquest acord en el perfil de contractant de l'Ajuntament i en el portal de
transparència.
Vuitè.- DONAR trasllat d'aquest acord als interessats.
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Tercer.- INICIAR l'expedient administratiu per a la contractació de les obres de manteniment
i reparació del paviment de la pista poliesportiva del Pavelló Ca la Tona, expedient núm.
2456/2021.
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Ho mana i signa l'Alcalde President.
A Canovelles, document signat electrònicament al marge.
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La resta de punts de la part resolutiva del present acte administratiu són actes de tràmit, no
definitius en via administrativa i, per tant, no són susceptibles de recurs. Això sense perjudici
que pugueu exercitar el que estimeu procedent de conformitat amb el que disposa l’article
40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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Novè.- FER CONSTAR que contra l’acord primer, relatiu a l’aprovació de la memòria
valorada, que consta en la part resolutiva del present acte administratiu, que és definitiu en
la via administrativa o tràmit qualificat, es pot recórrer potestativament en reposició, davant
del mateix òrgan que l’ha dictat; o impugnar-lo directament davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona mitjançant la interposició de recurs contenciós
administratiu. Si s’opta per recórrer en reposició, el recurs contenciós administratiu no es
podrà interposar fins que el recurs de reposició es resolgui expressament o es desestimi de
manera presumpta. El recurs de reposició s’entendrà desestimat de manera presumpta si en
el termini d’un mes des de la seva interposició no se us ha notificat la seva resolució. El
termini per interposar el recurs de reposició és d’un mes, a comptar des de l’endemà de
rebre aquesta notificació. El termini per interposar recurs contenciós administratiu contra
aquest acte administratiu és de dos mesos, a comptar també des de l’endemà de rebre
aquesta notificació. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que cregueu
convenient al vostre dret.

