PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA A LA JUNTA DE GOVERN
Àmbit:
Procediment:
Tràmit:
Òrgan:
Expedient:

Contractació administrativa.
Contractació del manteniment de les piscines municipals de Súria
Adjudicació
Junta de Govern Local
Gestiona 197/2020

1.- Antecedents:
I.

Per part de l’Alcaldia – Presidència i la regidoria d’esports, va redactar-se la
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA per a la licitació del manteniment de les piscines
municipals de Súria en els termes de l’article 116, en relació al 35 i 99, de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

II.

La forma d’adjudicació del contracte és mitjançant el procediment negociat
sense publicitat, tal i com estableix l’article 168 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en haver
quedat deserta l’anterior licitació mitjançant procediment obert.

III.

L’objecte del contracte s’identifica amb els codis següents:
Codi CPV
24962000-5
45212290-5

IV.

Descripció
Productes químics per al tractament de l’aigua
Reparació i manteniment d’instal·lacions esportives

El pressupost base de licitació és:
El valor total estimat s’estableix en 13.310,00 euros, IVA inclòs. L’IVA del 21%
correspon a un import de 2.310,00 euros, sobre una base de 11.000,00 euros.

V.

La Secretaria municipal va emetre informe en data 9 d’abril de 2020 que
indica la normativa aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent de
contractació.

VI.

Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió del dia 16 d’abril
de 2020 va iniciar-se l’expedient de contractació.

VII.

Per acord de la mateixa Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 16
d’abril de 2020 es van aprovar l’expedient de contractació, els plecs que
l’havien de regir i es va convocar la licitació.

VIII.

El dia 28 de maig es va obrir el sobre únic de la única empresa que es va
presentar a la licitació, formulant-se la següent proposta d’adjudicació:

Adjudicació a favor del licitador Líquid Disseny i Construcció de Piscines SL per
import de 9.500,00 € (IVA exclòs), més 1.995,00 € en concepte d’IVA, per un total de
11.495,00 €.
IX.

Consta a l’expedient que va requerir-se a la persona jurídica interessada ,
havent formalitzat aquesta la documentació requerida dins el termini atorgat
per fer-ho, incloent el dipòsit de la garantia per import de 475,00 €.

2. Fonaments de dret:
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El contracte de serveis no es divideix en lots.

1er.- Normativa aplicable.
La normativa 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 (LCSP).
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (RCSP), en tot allò que
no s’oposi a la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP), en tot allò que
no s’oposi a la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMC).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (LPAC).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC).

2on.- Sobre la tramitació de l’expedient.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona de la 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, l’expedient ha seguit la tramitació prevista
normativament.

L’article 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
estableix que “els contractes que celebrin les Administracions Públiques s’adjudicaran
d’acord amb les normes de la present secció” , fent referència a la Secció 2a. de
l’adjudicació dels contractes.
Així mateix, la clàusula divuitena del Ple de clàusules administratives particulars regula
l’adjudicació del contracte, indicant entre d’altres que “presentada la garantia
definitiva” es procedirà a “adjudicar el contracte a favor del/de la licitador/a proposat
com a adjudicatari, procedint-se, una vegada adjudicat aquest, a la seva formalització”.
Aquesta clàusula també regula que “l’adjudicació, que haurà de ser motivada, es
notificarà als candidats o licitadors, havent de ser publicada en el perfil del contractant”.
4.- Àmbit pressupostari.
Hi ha crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària número 162/3420/22799 del
pressupost municipal de l’exercici 2020.
En conseqüència de tot el que s’ha exposat, aquesta ALCALDIA – PRESIDÈNCIA té a bé
proposar a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- RESOLDRE l’expedient administratiu de contractació del servei de
manteniment de les piscines municipals de Súria, identificat com a GESTIONA 197/2020,
en la forma següent:
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3er.- Adjudicació del contracte.

ADJUDICAR el contracte de serveis del manteniment de les piscines municipals de Súria
a l’empresa Líquid Disseny i Construcció de Piscines SL, amb CIF número B64769110 pel
preu de 9.500,00 €, més 1.995,00 € en concepte d’IVA, per un total de 11.495,00 €,
d’acord amb les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
SEGON.- DISPOSAR la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària
que a continuació es detalla:
Anualitat
2020

Aplicació
pressupostària
162/3420/22799

Import
11.495,00

TERCER.- PUBLICAR l’anunci d’adjudicació en el perfil del contractant en el termini de
15 dies, després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat a l’annex III
de la Llei 9/2017, de 8 den novembre, de contractes del sector públic.
QUART.- DESIGNAR com a responsable del contracte a la monitora d’esports.
CINQUÈ.- NOTIFICAR a l’adjudicatari del contracte el present acord, citant-lo per a la
signatura del contracte.
SISÈ.- COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import d’adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l’Impost sobre el Valor Afegit.
SETÈ.- FACULTAR a l’Alcaldia – Presidència per a l’execució del present acord, així com
per a la signatura de quants documents siguin necessaris a l’efecte.
DOCUMENT DATAT I SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.
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L’Alcalde President

