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DECRET D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ
PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
DEL CONTRACTE LICITACIÓ OBRES
RENOVACIÓ GESPA I OBRES COMPLEMENTARIES CAMP F-11 ZEM MIRA-SOL
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 de desembre de 2021, va aprovar
inicialment i sotmetre a informació pública, el projecte d’obres titulat “Projecte de millora del
camp de futbol ZEM Mira-Sol mitjançant el canvi de gespa artificial i l'adequació de les
instal·lacions d'enllumenat i reg” a Sant Cugat del Vallès, redactat per r l’empresa RGA
ARQUITECTES, SLP i amb pressupost de 514.838,31 € (IVA inclòs).
L’anunci de l’aprovació inicial del projecte va ser publica en el BOPB número CVE
202110157148 de data 31 de desembre de 2021 i al tauler d’edictes electrònic municipal es va
publicar l’aprovació inicial i es va atorgar el termini de 30 dies d’informació publica.
En data 11 de febrer de 2022, al finalitzar el termini d’informació pública no s’ha presentat cap
al·legació, d’acord amb el certificat de la cap de Servei d’Atenció a la Ciutadania de 14 de
febrer de 2022.
L’anunci de la resolució d’aprovació definitiva del projecte va ser publica en el BOPB número
CVE 202210029914 de data 25 de febrer de 2022, al DOGC número CVE-DOGC-A-220521402022 de 28 de febrer de 2022 i al tauler d’edictes electrònic municipal en data 25 de febrer de
2022.
En data 8 de juny els serveis tècnics del Servei d’obres i projectes, van redactar una proposta
d’inici d’expedient de contractació, en la qual es justifica la necessitat i idoneïtat del contracte
en els termes establerts a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (en endavant, LCSP).
Tot seguit, es van redactar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte, així com la resta de documents
preceptius que ha d’incorporar l’expedient, d’acord amb l’article 116 de la LCSP.
Consta a l’expedient l’informe jurídic d’aprovació de l’expedient de contractació, de data 9 de
juny de 2022, amb nota de conformitat de la Secretaria General.
A continuació, es va fiscalitzar l’expedient amb caràcter previ per part de la Intervenció
municipal, d’acord amb l’article 116 de la LCSP i l’article 10 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel
que es regula el regim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.
El procediment previst per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat, en ésser el seu
valor estimat igual o inferior a l’import previst a l’art. 159 de la LCSP
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcaldessa d’acord amb la
Disposició Addicional segona, apartat segon, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
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contractes del sector públic, en tractar-se d’un contracte que no supera els quatre anys de
durada, ni supera el 10% de recursos ordinaris del pressupost ni el seu valor estimat del
contracte és igual o superior als 6 milions d’euros.
No obstant això, aquest competència s’ha delegat a la Tinència d’Alcaldia que pel seu respectiu
àmbit correspongui, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3837/2020, de 26 de novembre de 2020,
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 3 de desembre de 2020, on
s’aprova la refosa núm. 1, en tractar-se d’un contracte que es tramita segons les normes del
procediment obert simplificat.
En base a l’anterior,
RESOLC
Primer. Aprovar, d’acord amb l'art. 117 de la LCSP, l’expedient de contractació per a
l’adjudicació, per procediment obert simplificat i tramitació urgent, del contracte Licitació Obres
Renovació gespa i Obres Complementaries Camp F-11 ZEM Mira-Sol, amb un preu base de
licitació de 425.486,21 € (IVA no inclòs), corresponent a 8 setmanes d’execució del contracte.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que regeixen el contracte, així com la documentació a que es refereixen els articles 34 i
35 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, segons s’estableix a l’art. 37.6 de la mateixa norma.
Tercer. Obrir el procediment d'adjudicació que s’haurà de regir per les normes del procediment
obert simplificat i la tramitació ordinària, de conformitat amb els arts. 156 a 159 de la LCSP.
Quart. Autoritzar la despesa de 514.838,31 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 50503011 51000 34000 6320000 50503 del pressupost municipal.
Cinquè. L’Autorització de la despesa de 514.838,31 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 50503011 51000 34000 6320000 50503 (Edificis i construccions - Inversions
Esports (2022/2/A11/1)) del pressupost municipal vigent, així com l’adjudicació, resta
condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit aprovada inicialment mitjançant
acord de Ple de data 16 de maig de 2022, que es troba en fase d’exposició pública fins el 13 de
juny de 2022.
Sisè. Convocar la licitació pública mitjançant anunci al perfil del contractant de l’Ajuntament,
segons es disposa al plec de clàusules administratives particulars i als arts. 135 i 156 de la LCSP.
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