Ana María Alonso Juste, secretària accidental de l’Ajuntament de Ripollet
(Barcelona),
C E R T I F I C O : Que, el 30 de juliol de 2019, la Junta de Govern Local, en
exercici de les competències que li han estat delegades per Resolució d’Alcaldia
de 18 de juny de 2019, publicades en el BOP 28-06-19, aprovà, entre d’altres,
l’acord següent:
“7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT
7.1. Urbanisme:
7.1.5. RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL ACORD JGL 11/06/2019, I
APROVACIÓ DE L’INICI DE LA LICITACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
ACTUALITZAT DE REFORMA DELS VESTIDORS ANNEXOS I MILLORA DELS
SERVEIS DEL PAVELLÓ D’ESPORTS JOAN CREUS.
En data 11 de juny de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
Projecte de reforma dels vestidors annexos i millora dels serveis del pavelló
d’esports Joan Creus, en endavant –PROJECTE–, trobant-se en tràmit
d’exposició al públic fins el dia 2 d’agost de 2019.
El valor estimat del contracte era per un import de 87.063,09 € i un preu impost
sobre el valor afegit inclòs de 105.346,34 €.
En data 9 de juliol de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar la necessitat
d’execució de les obres del projecte i l’inici de l’expedient de contractació.
En data 9 de juliol de 2019, es va publicar la licitació a la plataforma electrònica
de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i a la plataforma de
contractació pública electrònica VORTAL, finalitzant el termini per a presentació
d’ofertes el proper dia 29 de juliol.
Atès que es va detectar que hi havia errada material en el pressupost del projecte,
donat que hi havia imports del projecte que no estaven sumats al total de
l’import del PEM, existint una diferència de 5.360,72 € i mancança d’una partida
necessària per a la correcta execució de les obres, l’arquitecte municipal i
l’arquitecte tècnic municipal en data 19 de juliol de 2019 van proposar suspendre
la licitació per tal de rectificar o reformular el projecte aprovat.
En data 23 de juliol de 2019, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord de deixar
sense efecte la licitació de les obres del PROJECTE i d’anul·lar la disposició de la
despesa per un import de 105.346,34 €.
En data 25 de juliol de 2019, s’ha redactat l’actualització del projecte incorporant
una nova partida i el sumatori de totes les partides. Aquest projecte actualitzat
es d’un valor estimat de 94.296,43 € i un preu de contracte de 114.098,68 €
(impost sobre el valor afegit inclòs).
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De conformitat amb allò que preveu l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquesta
administració pot rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de part els
erros materials de fet o aritmètics existents en els seus actes. Conseqüentment
procediria rectificar a la part dispositiva en el punt 1 la errada material de l’acord
núm. 6.1.2. adoptat per la Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2019, en
el sentit de que el PROJECTE té un valor estimat de 94.296,43 €, més 19.802,25
€ en concepte d’IVA, resultant un preu de contracte de 114.098,68 € (21% IVA
inclòs).
Els pronunciaments continguts en l’article 116.4art epígrafs a), b), c) i d) de la
LCSP (relatius a l’elecció del procediment, els criteris de solvència en les besants
recollides al text legal i altres especificacions que s’hi contenen, al seu cas la
classificació del contractista, i el valor estimat del contracte, respectivament),
sobre els que s’ha de referir una justificació en l’expedient administratiu, cal
indicar que aquesta es troba a la respectiva clàusula de les que conformen el plec
de clàusules administratives particulars.
Ha estat redactat el Plec de prescripcions tècniques i Plec de clàusules
administratives particulars donant compliment als articles 121 a 130 de la LCSP i
66 a 70 del Reial decret 1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en allò que afecten a un
contracte d’obres.
El procediment administratiu que ha estat contemplat és l’obert simplificat amb
tramitació ordinària, de conformitat amb el que disposa l’article 131.2 i 159.1.a)
de la LCSP i mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració.
L’objecte del contracte, en les categories de la classificació en el vocabulari comú
de contractes públics (CPV) segons Reglament número 213/2008 de la Comissió
Europea, té la següent numeració: 45212290-5.
Atès el que disposa la disposició addicional segona de la LCSP en relació a les
competències que atribueix a les corporacions locals i en compliment del punt
tercer, apartat 3.a) de la Resolució d’Alcaldia 937/2019, de 18 de juny, és
competent per a l’adopció dels acords que hi són relatius la Junta de Govern
Local.
Vista la proposta emesa pel coordinador de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat i la
TAG de Serveis Jurídics amb el vistiplau de la regidora delegada d’Urbanisme,
prèviament informada per la interventora accidental, s’acorda:
1. Rectificar l’errada material en el punt dispositiu 1 de l’acord núm. 6.1.2.
adoptat per la Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2019, que ha de quedar
redactat amb el tenor literal següent:
“1. Aprovar el projecte de reforma de vestidors annexos i millora dels serveis del Pavelló
d’Esports Joan Creus, redactat pels serveis tècnics municipals, d’un valor estimat de

94.296,43 €, més 19.802,25 € en concepte d’IVA, resultant un preu de contracte de
114.098,68 € (21% d’IVA inclòs).
2. Ratificar l’aprovació efectuada per la Junta de Govern Local de data 9 de juliol
de 2019, de la necessitat de procedir a la licitació del contracte d’obres del
Projecte de reforma dels vestidors annexos i millora dels serveis del pavelló
d’esports Joan Creus, atès que l’Ajuntament no disposa dels mitjans propis per a
realitzar aquest volum d’obres i instal·lacions.
3. Aprovar la despesa que comportarà l’execució de l’obra esmentada amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 310.342.63200 “millores pavelló Joan Creus” del
vigent pressupost municipal, per un import de 114.098,68 €, resultant un valor
estimat del contracte de 94.296,43 € i un IVA de 19.802,25 €.
4. Aprovar l’inici de la tramitació ordinària de l’expedient de contractació d’obres,
convocant-la per procediment obert simplificat i tramitació ordinària, d’acord
amb la documentació que l’integra, aprovant el Plec de clàusules administratives
particulars, el Plec de prescripcions tècniques i resta de documents i informes
que l’integren.
5. Aprovar l’expedient administratiu de contractació disposant la seva obertura.
6. Declarar que l’adjudicació del procediment de licitació del present contracte
restarà condicionada a la prèvia aprovació definitiva del projecte d’obres.
7. Disposar que la Mesa de contractació estarà integrada pels membres que
s’indiquen a continuació:
President: l’alcalde de la corporació o regidor en qui delegui.
Vocals: el secretari accidental de l’Ajuntament, la Interventora accidental de
l’Ajuntament, l’arquitecte municipal i la TAG dels Serveis Jurídics o bé les
persones en que puguin delegar.
Secretari: actuarà com a secretari un funcionari de la corporació.
8. Designar el Sr. Jordi Fortuny i Aguiló, arquitecte de la corporació, persona
responsable del contracte, d’acord amb el que preveu l’article 62 del LCSP, qui
tindrà les funcions establertes a la clàusula 37 del Plec de clàusules
administratives particulars.
9. Facultar el senyor alcalde per a l’execució dels actes que siguin escaients per
a l’efectivitat del present acord.”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, segons el que autoritza l’article 206
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
amb el vistiplau de l’alcaldessa accidental.

Ripollet, a data de la signatura digital

