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RESOLUCIÓ
APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
D'URBANITZACIÓ DEL JARDÍ I INTERVENCIÓ EN LA MITGERA DEL MUSEU
D'ART DE CERDANYOLA (MAC-CAN DOMÈNEC), I CONVOCATÒRIA DE LA
LICITACIÓ (151/2018/008)
Per resolució d'Alcaldia de data 23 d'agost de 2017, es va aprovar la memòria valorada
corresponent a l’execució de les obres d'urbanització del jardí i intervenció en la mitgera del
museu d'Art de Cerdanyola (MAC-Can Domènec), amb un pressupost d’execució per
contracte de 132.998,11 €, IVA inclòs.
La Junta de Govern Local en sessió de data 13 de setembre de 2018 va aprovar l’expedient de
contractació de les obres d'urbanització del jardí i intervenció en la mitgera del museu d'Art
de Cerdanyola (MAC-Can Domènec), i la corresponent convocatòria de licitació, mitjançant
procediment obert.
El dia 28 de setembre de 2017 es va publicar l’anunci de la convocatòria de licitació de les
obres en el BOP, sense que cap empresa presentés oferta per a l’execució de les obres.
La Junta de Govern Local en sessió de data 28 de febrer de 2018 aprova la revisió de la
memòria valorada per a la urbanització del jardí i intervenció en la mitgera del museu d'Art
de Cerdanyola (MAC-Can Domènec), amb un pressupost de 199.254,32 €.
L’arquitecta de l'Àrea d'Urbanisme ha emès nou informe justificatiu de la licitació de les
obres esmentades, amb les característiques que l'han de regir, així com el plec de
prescripcions tècniques que regula la contractació.
En l’expedient consta l’acta de replanteig previ de la nova memòria aprovada signada el 17
de juliol de 2018 , així com els documents comptables A per assumir la despesa que
comporta la contractació.
Per part del Servei de Contractació i Compres s’ha redactat el plec de clàusules
administratives particulars que ha de regir la contractació mitjançant procediment obert
simplificat.
Consta informe jurídic favorable emès per part del servei de contractació i compres al PCAP,
així com al procés licitatori tramitat amb subjecció a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen 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.
Igualment consta en l’expedient informe jurídic preceptiu de Secretaria desfavorable emès en
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execució de la previsió establerta en la Disposició addicional tercera. 8 de la LCSP. Vist el
contingut de l'informe preceptiu esmentat, es fa constar en relació als motius indicats al seu
informe el següent:
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-En relació amb els punts a), b), d), e) i f) que es relacionen a continuació, s’ha comunicat al
corresponent servei gestor per tal que consideri les observacions efectuades en els expedients
que s’incoïn pròximament. En concret:
a) Caldria incorporar a l’expedient un informe que justifiqui el valor estimat del
contracte, de conformitat amb el que preveu l’article 101 LCSP.
b) Caldria incorporar a l’expedient un informe que justifiqui els criteris d’adjudicació i
condicions especials d’execució del contracte, havent de prendre en consideració el que
preveuen els articles 131, 145, 146 i 202 LCSP.
d) S’ha de procedir a subsanar les mancances detectades en relació a la manca de
previsió de les obligacions relatives a aspectes mediambientals, socials o laborals en els
termes que preveuen els articles 35 n) i 201 LCSP.
e) S’omet la regulació dels aspectes formals i materials relatius a les condicions
especials d’execució del contracte previstes en l’article 202 LCSP.
f) No es regulen les penalitats administratives, atenent a les previsions dels articles
192.1, 193 i 202.3 LCSP. No obstant això, s’ha de considerar que l’art. 192 de la LCSP
estableix que els plecs de clàusules administratives podran preveure penalitats en cas
d’incompliments. L’establiment de les penalitats és potestatiu.
-En relació amb l’apartat c), de l’informe en que s’indica que «La previsió continguda a la
DA 15a apartat 3 LCSP resulta d’obligat compliment, sense poder-se excepcionar, en
aquest cas», l’informe jurídic emès per part del servei de contractació conté la justificació de
la no utilització dels medis electrònics.
L’art. 10 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, disposa que els
òrgans superiors podran avocar per a si el coneixement d’assumptes la resolució dels quals li
correspon ordinàriament -entre altres- per delegació quan circumstàncies d’indole tècnica,
econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient.
Atenent el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC
Primer.- AVOCAR la competència delegada en la Junta de Govern Local per resolució
d’Alcaldia núm. 4721, de data 26 d'octubre de 2017, de modificació de la resolució núm.
2.710, de data 25 de juny de 2015, per a procedir a l'aprovació de l’expedient de contractació
de les obres d’urbanització del jardí i intervenció en la mitgera del museu d'Art de
Cerdanyola (MAC-Can Domènec), a tenor de la previsió establerta en l’art. 10 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i ates el règim de sessions
ordinàries de l’òrgan de contractació.
Segon.- DECLARAR deserta la convocatòria de licitació de les obres d'urbanització del jardí
i intervenció en la mitgera del museu d'Art de Cerdanyola (MAC-Can Domènec), de
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conformitat amb l’art. 151 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, atès que,
dins del període de presentació de proposicions, no s'hi va presentar cap licitador.
Tercer.- APROVAR el nou expedient de contractació de les obres d'urbanització del jardí i
intervenció en la mitgera del museu d'Art de Cerdanyola (MAC-Can Domènec), amb un valor
estimat de contracte (VEC) de dos-cents set mil sis-cents trenta-nou euros amb dinou
cèntims (207.639,19 €) IVA exclòs, i el plec de clàusules administratives particulars i plec de
prescripcions tècniques que han de regir la contractació de l'esmentada obra.
Quart.- APROVAR les autoritzacions de la despesa que comporta aquesta contractació amb
càrrec a la partida pressupostària 3210-3360063219-88101, amb imports de 66.256,21 € i
132.998,11 €, número d’operació prèvia 920180003454 i 220170038971
Cinquè.- CONVOCAR licitació per procedir a la contractació de l’esmentada obra
mitjançant procediment obert simplificat regulat en l’art. 159 de la LCSP.
Sisè.- COMUNICAR aquesta resolució al servei d’urbanisme.

L'Alcaldessa accidental

Concepción Haro Pardo

