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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

9826/2018

La junta de govern local

Cristina Altés Juárez, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 29 / de novembre / 2018 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 9826/2018. Aprovació de l’expedient de contractació de les obres de
remodelació de la Plaça dels Pins per procediment obert simplificat i tramitació
ordinària.

1. Per Providència de l’Alcaldia de data 16 de novembre de 2018, s’ha incoat l’expedient
administratiu per a la contractació de les prestacions de referència i s’han demanat els
informes preceptius, així com la redacció del corresponent Plec de clàusules
administratives particulars i resta de documentació complementària que escaigui.
2. S’ha elaborat el projecte d’obres que conté el plec de condicions tècniques, del que
resulta clarament les necessitats que es pretenen cobrir amb el contracte, així com la
idoneïtat de l’objecte i el contingut del mateix. Aquest projecte serà aprovat definitivament
en data 20 de desembre de 2018, tràmit que en tot cas condicionarà suspensivament
l’adjudicació del contracte.
3. Tanmateix, s’han elaborat els Plecs de clàusules administratives, així com l’informe
sobre els aspectes a justificar d’acord amb l’article 116.4 de la LCSP.
4. Elaborats els documents i amb l’expedient tancat es va signar per l’alcalde, en data 26
de novembre de 2018, la proposta d’aprovació dels plec de clàusules i de l’expedient de
contractació.
5. No obstant, en la reunió de seguiment de les obres d’inversió de l’Ajuntament,
celebrada el 28 de novembre de 2018, i en relació al projecte d’obres de referència, s’ha
detectat que s’hauria d’haver inclòs dins dels criteris de valoració de les ofertes, la
valoració de millores en el mobiliari urbà. En aquest sentit, el projecte d’obres feia una
referència breu a les possibles millores, sense valorar-les econòmicament. Havent-se
detectat la necessitat d’ampliar els criteris de valoració, s’ha emès nou informe per part
de l’arquitecte municipal.
Per aquest motiu, s’han elaborat uns nous plec de clàusules administratives que inclouen
les modificacions referides.
6. S’ha emès informe jurídic de data 28 de novembre en el que es valores les
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Pere Virgili Domínguez (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 03/12/2018
HASH: 7c7dc65131d90a7f5f7fca46ab2f10bb

ANTECEDENTS

modificacions introduïdes.
FONAMENTS DE DRET
1. La legislació aplicable és la següent:

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
El decret llei 3/2016, de 31 de maig de mesures urgents en matèria de contractació
administrativa.
 Les clàusules contingudes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i pel
Plec de Prescripcions Tècniques.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
 Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
La normativa sectorial corresponent.
 Qualsevol altre disposició que reguli la contractació tant en àmbit estatal com de la
Comunitat Autònoma de Catalunya i que resultin aplicables a la mateixa.

3. Atès que l’import de la contractació no supera el 10% sobre els recursos ordinaris del
pressupost d’aquest Ajuntament per a l’any 2018, la competència per a la contractació és
de l’alcalde i per delegació efectuada per decret de l’alcaldia número 20150001138, de la
junta de govern local, de conformitat amb el que es disposa en la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.
4. Es considera que el procediment més adequat per a la seva adjudicació és l’obert
simplificat, regulat a l’article 159 de la LCSP.
Per tot l’exposat, es proposa a la junta de govern local l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar l’expedient administratiu núm. 9826/2018 per a la contractació de les
d'obres de remodelació de la Plaça dels Pins per procediment obert simplificat i
tramitació ordinària.
SEGON.- Autoritzar la despesa que per a aquest Ajuntament representa la
contractació de la prestació de referència, per import de 237.992,46 euros, IVA (21%)
no inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària que correspongui del pressupost
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2018.
TERCER.- Aprovar els Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
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2. El present contracte té la consideració de contracte d’obres de conformitat amb l’article
13 de la LCSP i li és aplicable el règim jurídic previst pels contractes administratius a
tenor de la citada Llei.

Prescripcions Tècniques que ha de regir aquesta contractació i disposar l’adjudicació del
contracte per procediment obert simplificat i tramitació ordinària d’acord amb els criteris
de valoració establerts en el plec de clàusules.
QUART.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
CINQUÈ.- Publicar en el perfil de contractant la documentació rellevant que integra
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i
el de prescripcions tècniques, projecte d’obres.
SISÈ.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició
en el perfil de contractant:
President:
Sr. Pere Virgili Domínguez, Alcalde.
Vocals:
-

El senyor, Manel González Jiménez, Regidor d’Urbanisme.
La senyora Cristina Altés Juárez, secretària accidental de l’ajuntament, que
actuarà a la vegada com a secretària de la Mesa.
La senyora Isabel Vidal Gibert, interventora.
La senyora Mª Mar Giné Servent, tècnic jurídic del departament d’urbanisme.
El Sr. Miquel Bonnin Sebastià, arquitecte municipal.

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, amb l'excepció prevista en 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, s'expedeix la present.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació: N9LHG2RADNPP29JHWZS7TYLSR | Verificació: http://rodadebera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

SETÈ.- De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars,
fixar en 20 dies naturals el termini de presentació de les ofertes, comptadors des de
l’endemà de la publicació en el Perfil del Contractant

