AJUNTAMENT DE BERGA

CERTIFICAT
DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Vista l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 29/04/2021
ES CERTIFICA Que en l’esmentada sessió es va aprovar l’acord que es transcriu a
continuació, amb el resultat de la votació que s’especifica a continuació:

Atès els articles 103.3 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 47 Reial Decret Legislatiu 781/1986, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, 109.3 ROM de Berga i 82 a 84 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització i funcionament dels ens locals.
En aquest sentit, recordar la Sentència del Tribunal Suprem de data 24 de juliol de 1989,
que defineix el concepte d’urgència, com a concepte jurídic indeterminat, el que significa
que la seva naturalesa no es discrecional sinó reglada: no permet escollir entre varies
solucions igualment justes, és a dir, jurídicament indiferents, sinó que només admet una
única solució justa, sens perjudici del marge d’apreciació que es reconeix a l’administració
(...) la urgència fa referència a un supòsit en el que actuant ràpidament en el procediment
ordinari, la solució, donada la durada d’aquell arribaria tard: les circumstàncies concurrents
demanden una decisió que amb la tramitació general ja seria tardana. Es sacrifiquen
doncs, garanties ordinàries perquè amb elles la solució ja no servirien per solucionar el
problema. En últim extrem doncs, es tracta d’una manifestació del principi d’eficàcia
administrativa recollit a l’art. 103.1 CE.
El secretari adverteix sobre la falta de justificació de la urgència dels assumptes
sobrevinguts, malgrat aquesta, es realitzà la seva votació i inclusió en l’ordre del dia
Vots a favor: Sr. Ivan Sànchez Rodríguez, Sra. Roser Valverde Lojo, Sr. Eloi Escutia Fors,
Sr. Isaac Santiago Vilardaga i Sr. Aleix Serra Uró
Vots en contra: --Abstencions: ---

ANTECEDENTS
1. Per acord de la Junta de Govern Local de 15 d’abril de 2021 es va disposar la necessitat
pública de contractació.
2. El 22 d’abril de 20121 es va publicar aquest acord mitjançant anunci previ al Perfil del
Contractant.
MOTIVACIÓ
1. Vist que s’han elaborat els corresponents plecs de clàusules tècniques i administratives
reguladores del contracte:
URL del document:

https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Codi
URL del document:
Codi

440c0c50e5af4e92b43d0732e80e7e72001
https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
6d8683950692479fa0003dceba8196a8001

2. En data 20 d’abril de 2021 la tècnica de gestió administrativa ha emès informe jurídic
favorable amb observacions:
URL del document:
Codi

https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
5644758f9e434916aa25e03243050110001

3. D’acord amb el que estableix la Disposició Addicional tercera de la LCSP, és necessari
l’informe preceptiu de Secretaria en l’aprovació de l’expedient de contractació; en aquest
sentit, el Secretari ha emès nota de conformitat i adhesió a l’informe jurídic emès per la
TGA de contractació en virtut de l’article 3.4 del RD128/2018:
URL del document:
Codi

https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
5a3e4ece3e9a4bd9a0982e19e3c3ad03001

3. Que a 28 d’abril de 2021 s’ha emès per part de la Intervenció municipal informe de
fiscalització limitada prèvia de conformitat:
URL del document:
Codi

https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

4.D’acord amb la D.A 2a de la LCSP, li correspon a l’Alcaldessa les competències com a
òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres quan el seu valor estimat no superi
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de
6.000.000.-€, inclosos els de caràcter plurianual quan la duració no sigui superior a 4 anys,
eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no
superin ni el percentatge indicat, referent als recursos ordinaris per el pressupost del
primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Aquesta competència però, segons el cartipàs municipal vigent, va ser delegada a la Junta
de Govern Local.
DISPOSICIÓ
La junta de govern local, actuant per delegació de l’Alcaldessa en virtut del cartipàs
municipal vigent, acorda adoptar l’acord següent:
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat
amb diversos criteris d’adjudicació pel contracte de subministrament i instal·lació de
finestres de fusteria d'alumini amb destí a l'Escola de Santa Eulàlia, per a la renovació de
finestres existents, tot iniciant el termini per la presentació de proposicions de 15 dies a
comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant.
Segon.- APROVAR la despesa amb preu base de 101.485,68.- euros, un import d’IVA del
21% de 21.311,99.- euros que fa un import total de 122.797,67.- euros imputable a la
partida pressupostària 06/ 32102 61900 del vigent pressupost.
Tercer.- PUBLICAR l’anunci de licitació en el perfil del contractant amb el corresponent
contingut contemplat a l’Annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
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Sector Públic. Així mateix es publicarà la documentació integrant de l’expedient de
contractació d’acord amb allò que estableix l’article 63.3 LCSP
Quart.- DESIGNAR als membres que formaran part de la mesa de contractació:
Titulars:
President:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:
Secretaria:

Ivan Sánchez Rodríguez (Alcalde acctal.)
Antoni Pérez Zúñiga (Secretari de la Corporació)
Montserrat Torra Baraldès (Interventora de la Corporació)
Josep Torner Grandia (arquitecte tècnic municipal)
Esteban Lancho Maestre (administratiu de Secretaria)

Suplents:
President:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:
Secretari:

Aleix Serra Uró (regidor delegat de l’àrea)
Queralt Puig Castañé (tècnica en gestió administrativa)
Mireia Serra Ferré (tècnica d’Intervenció)
Pere Claret Boixader (arquitecte municipal)
Elena Fíguls Riu (tècnica d’administració general de Secretaria)

Custodis:

Queralt Puig Castañé (tècnica en gestió administrativa)
Esteban Lancho Maestre (administratiu de Secretaria)

Sisè.- NOMENAR com a responsable del contracte al Sr. Josep Torner Grandia.
Setè.- Informar que contra els anteriors acords que exhaureixen la via administrativa podeu
interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia d’aquesta Corporació, de
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a
comptar des del dia següent a la data de presentació del mateix en el registre
corresponent. Contra la resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix,
no es pot interposar-se de nou el mateix recurs.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el
termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o sense
termini per interposar-lo, des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs
interposat. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt
expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs
de reposició.
La convocatòria de licitació és un acte de tràmit que no admet recurs en via administrativa.
No obstant això les resolucions i actes de tràmit que decideixin directa o indirectament
sobre el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procediment,
produeixin indefensió o perjudicis irreparables a drets i interessos legítims, podran ser
objecte de la interposició del recurs potestatiu de reposició o en el seu cas alçada, que
s’hauran de fonamentar en qualsevol dels motius de nul•litat o anul•labilitat previst en els
arts. 47 i 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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Votacions: Sotmesa a votació la proposta transcrita a dalt, s’aprova amb el següent
resultat:
Vots a favor: Sr. Ivan Sànchez Rodríguez, Sra. Roser Valverde Lojo, Sr. Eloi Escutia Fors,
Sr. Isaac Santiago Vilardaga i Sr. Aleix Serra Uró
Vots en contra: --Abstencions: --I perquè així consti, per al seu coneixement, en virtut del decret d’alcaldia 2019/200,
d’ampliació del catàleg d’actuacions administratives automatitzades mitjançant un certificat
de segell electrònic de l’ajuntament de Berga, s’estén aquest certificat, al municipi, datat i
segellat electrònicament.
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