Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

6/2020

Junta de Govern Local
Núria Fàbregas Pujadas,
EN QUALITAT DE SECRETÀRIA D’AQUEST ÒRGAN,

Proposta d'acord de la Junta de Govern Local de 6 de febrer de 2020
Expedient: 6/2020
Assumpte: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS
DE LES PISCINES MUNICIPALS DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR
Relació de fets
1.- Actualment el servei de manteniment de les instal·lacions de les piscines municipals,
situades al carrer Girona, 5-7, i a l’Av. Pedraforca, 14, de la urbanització Les Pungoles, s’ha
estat duent a terme anys darrere any mitjançant els corresponents contractes menors amb
diferents empreses i professionals..
Atès que aquest és un servei de caràcter plurianual, i que l’Ajuntament no disposa de
recursos personals i materials per gestionar-lo directament, s’ha de procedir a tramitar el
procediment per a la contractació d’aquest servei d’acord amb la legislació de contractació del
sector públic.
2.- Els Serveis Tècnics municipals han redactat el Plec de Prescripcions Tècniques i el Plec
de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el procediment de contractació
d’aquest servei, per un any, prorrogable any a any, fins a un total de quatre anys, mitjançant
tramitació ordinària, no subjecte a regulació harmonitzada, susceptible de recurs especial, i
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, l’econòmic, a favor de la millor oferta
entesa aquesta com la més baixa, no superior al preu de licitació, IVA exclòs.
Fonaments de dret
1.- L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP),
estableix que la celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà
la prèvia tramitació del corresponent expedient.
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Expedient 6/2020. Contractació del servei de manteniment de les
instal·lacions de les piscines municipals de Sant Antoni de Vilamajor

CERTIFICAT

Que en la sessió celebrada el 6 de febrer de 2020 s’adoptà l’acord següent:

Número: 2020-0143 Data: 11/02/2020

CERTIFICO:

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
2.- L’article 156 i següents de la LCSP regula el procediment obert d’adjudicació de
contractes, en què tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa
tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
3.- Per Decret d’Alcaldia 2019-0174 de data 3 de juliol de 2019, la competència per a les
contractacions que no superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i de durada
inferior a 4 anys correspon a la Junta de Govern Local.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per
ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, a l'empara de l'article 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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Segon.- Disposar l’obertura del procediment de contractació de l’obra amb tramitació
ordinària, procediment obert, i la publicació d’anunci de la convocatòria al perfil del
contractant de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, juntament amb el Plec de Clàusules
Administratives Particulars I el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
____________________________
Sotmesa a votació la proposta d'acord abans transcrita és aprovada per unanimitat de tots
els regidors/es presents a la sessió, i que són: Sr. Raül Valentín i del Valle, Sra. Maria
Asunción Alonso Quintana, Sr. Joaquim Vergés Montasell, Sr. Ferran Calvera Cabeza i Sr.
Jordi Sibina Camps.

CERTIFICAT

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del Servei de manteniment les instal·lacions de
les piscines municipals de Sant Antoni de Vilamajor amb un preu de licitació per un any de
39.783,00 €, IVA exclòs. L’IVA a aplicar al 21% és 8.354,43 €, en total 48.137,43 €. En el cas
d’eventuals pròrrogues anuals, l’import no podrà ser superior a 24.580,00 euros per any, IVA
exclòs.

Número: 2020-0143 Data: 11/02/2020

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

