Per l'expedient del departament gestor
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La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Extraordinari urgent, celebrada el dia 21/04/2022, i
sense perjudici de l'aprovació de l'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre altres, el següent acord número
PCG220367:

ASSUMPTE
Aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions
tècniques, així com la convocatòria de la licitació per a la contractació del subministrament i instal·lació d'envelats i
carpes a Sant Boi de Llobregat, mitjançant procediment obert simplificat abreujat.
Número d'expedient N801/2022/000038

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
En data 15 de març de 2022 el cap del departament de Cultura emet un informe justificatiu de la necessitat i la
idoneïtat del contracte.
En data 22 de març de 2022 el departament de Cultura ha elaborat el plec de clàusules administratives particulars
que han de regir la licitació, i ha estat revisat pel departament de Contractació i Compres.
En data 30 de març de 2022 el departament de Cultura ha elaborat el plec de prescripcions tècniques que defineix les
prestacions objecte d'aquest contracte.
En data 25 de març de 2022 el secretari general n'emet l'informe jurídic.
Vista la revisió de la Intervenció en data 08/04/2022en els termes establerts en la Instrucció de Control Intern vigent.
Article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), sobre el
contingut de l'expedient de contractació.
Article 117 de la LCSP, sobre l'aprovació de l’expedient de contractació.
Article 122 de la LCSP, sobre el plec de clàusules administratives particulars.
Article 124 de la LCSP, sobre el plec de prescripcions tècniques particulars.
Article 159 de la LCSP, sobre el procediment obert simplificat abreujat.
Article 135 de la LCSP, sobre la publicació de l'anunci de licitació.
Article 63.3 de la LCSP, sobre la informació que ha de publicar-se al perfil de contractant.
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Disposició addicional segona de la LCSP, sobre les competències en matèria de contractació en les entitats locals.
Disposició addicional tercera de la LCSP, sobre les normes específiques de contractació pública en les entitats locals.
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número
AALB190015 de 27/06/2019 publicat al Butlletí Oficial de la Província , sobre delegació de competències en aquest
òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,
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ACORD
Primer.- Aprovar l'expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques per a
la contractació del subministrament i instal·lació d'envelats i carpes a Sant Boi de Llobregat, el qual es durà a terme
mitjançant procediment obert simplificat abreujat.
Segon.- Convocar la licitació per a la contractació del subministrament i instal·lació d'envelats i carpes a Sant Boi de
Llobregat, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, amb subjecció als plecs abans aprovats. El termini per a
la presentació de les proposicions serà de deu (10) dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la data de
publicació de l'anunci de licitació del contracte al perfil de contractant, per tal que les possibles persones interessades
hi concorrin.
Les persones interessades a concórrer a la licitació hauran de presentar les seves propostes mitjançant l’eina de
Sobre Digital. La ruta web serà la següent: perfil de contractant - accés a l’espai de difusió de la contractació pública
de l’Ajuntament – anuncis de licitació - explotació del nom del servei/subministrament/obres que correspongui – e
LICITA - presentació oferta via sobre digital.
Tercer.- Autoritzar la despesa per l'import màxim de 10.823,45 euros, dels quals vuit mil nou-cents quaranta-cinc
euros (8.945 euros) són la base i mil vuit-cents setanta-vuit euros amb quarana-cinc (1878,45 euros) l'IVA.
El crèdit necessari per atendre el pagament s'imputarà a les següents aplicacions pressupostàries:
503.92008.22626 ¨Pla de Sensibilització i Educació per la Solidaritat¨ : 1.355,20 €
950.33801.22679 ¨Activitats Culturals als Barris¨ : 1.234,20 €
095.92402.22609 ¨Organització Activitats als Barris¨ : 2.528,90 €
095.92402.22606 ¨Plans de dinamització als Barris¨ : 847 €
950.33801.22629 ¨Diada de Sant Jordi¨ : 1.058,75 €
950.33801.22609 ¨Organització Festa Major¨ : 1.028,50 €
950.33401.22609 ¨Organització Altaveu¨ : 907,50 €
956.33300.22692 ¨Museu Activitats i Servei Pedagògic¨: 1.863,40€
Quart.- Publicar l'anunci de licitació, els plecs, els informes justificatius de la necessitat, i el present document al perfil
de contractant.

PEU DE RECURS
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant
l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició es pot interposar recurs contenciós
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administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi
d'entendre desestimat de forma presumpta.
Així mateix, s'hi pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d'aquesta notificació.
Així mateix, s'hi pot interposar qualsevol altre si es considera oportú.
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