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Exp.: 2019 /011359
Codi: C119
Ref.: RSP

DECRET D'ALCALDIA
>> Identificació de l’expedient

Contractació de les “Obres d’enderroc dels edificis situats al carrer Tarragona, 13 i 19 de
Roses, parcel·les cadastrals 45950-21 i 45950-18»

Antecedents
1. Proposta de contractació de l’Àrea d’Urbanisme per a la contractació de les obres del
«Projecte d’enderroc dels edificis situats al carrer Tarragona, 13 i 19, parcel·les cadastrals
45950-21 i 45950-18”, en base al Projecte aprovat amb caràcter inicial per Decret d’Alcaldia
4166/07.10.2019
2. El contracte té un pressupost base de licitació de 53.702,37 €, més

11.277,50 €

corresponent al 21 % d’IVA, fent un total de 64.979,87 €, d’acord amb el projecte que consta
a l’expedient.
El valor estimat del contracte, atès que està prevista la seva modificació, és de 59.072,61 €.
3. El termini d’execució és de 3 mesos, a partir de la signatura de l’acta de comprovació del
replanteig.
4. A l’expedient consta el certificat d’intervenció d’existència crèdit adequat i suficient per
aprovar la licitació del contracte i a més, entre altres documents, juntament amb els plecs de
clàusules administratives i el de prescripcions tècniques, el projecte d’obres aprova i l’informe
tècnic de no necessitar la supervisió del projecte atès el seu pressupost i que les obres
projectades no tenen afectació sobre l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra, l’informe
de disponibilitat dels terrenys afectats i la comprovació del replanteig del projecte.
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5. Consta la proposta del regidor de l’Àrea en els mateixos termes d’aquesta resolució.

6. S'ha emès un informe jurídic favorable en relació a l'assumpte identificat a l'encapçalament,
i l'informe de conformitat del secretari de la corporació previst a la disposició addicional 3a de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i a l'article 3.3 del Reial
decret 128/2018, de 16 de març.
7. S'ha emès un informe favorable d’Intervenció.
Fonaments de dret
Primer. La licitació del contracte es regirà per la normativa següent:

- Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (d’ara endavant LCSP).
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (d’ara endavant
RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/01, de 12 d’octubre, en tot allò que no s’oposi,
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP.
- 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.
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
- El plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques.
Segon. El contracte té caràcter administratiu i la qualificació de contracte d’obres, tal i com
estableixen els articles 13, 24 i 25 de la LCSP.
Tercer. Per a l’adjudicació del contracte i a tenor de les seves característiques i del seu valor
estimat, procedeix el procediment obert amb tramitació simplificada abreujada, d’acord amb
l’article 159.6 de la LCSP.
En aquest procediment i d’acord amb el que estableix l’article 150.4)a. es requereix la
inscripció prèvia dels licitadors en el RELI o en el ROLECE, sempre que no resulti limitada la
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concurrència, i és precisament en virtut del principi consagrat a l’article 1 de la LCSP com
essencial de llibertat d’accés a les licitacions i en consideració a la Recomanació de la
JCCMEH amb respecte a la no exigència ara del requisit d’inscripció en els registres oficials
de licitadors, en la que argumenta “que en la situació actual es troba compromès el principi de
concurrència i mentre que es trobi compromès per aquesta situació conjuntural no cal
entendre que el requisit d'inscripció sigui exigible, havent d'acudir-se a les condicions
d'acreditació dels requisits d'aptitud per contractar que estableix la llei amb caràcter general.
Al moment en què la JCC tingui coneixement que aquesta situació provisional que afecta al
funcionament del ROLECE ha quedat solucionada oportunament, donarà trasllat a les entitats
del sector públic”. Per tot això en aquesta licitació no es requereix aquest requisit d’inscripció
prèvia.
La selecció de l’adjudicatari serà mitjançant una pluralitat de criteris d'adjudicació en base a la
millor relació qualitat-preu, d'acord amb l'article 145 de la LCSP. Tots els criteris establerts i
atès el procediment d'adjudicació obert simplificat en la seva modalitat abreujada són de
valoració automàtica, d'acord amb l'article 159.6 de la LCSP.
En aquest procediment els licitadors estan eximits d’acreditar la seva solvència econòmica i
financera i tècnica i professional, no es requereix la constitució de garantia definitiva, la
formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació pel contractista de
la resolució d’adjudicació.

Quart. El PCAP redactat compleix amb les determinacions requerides en l’article 122 de la
LCSP. En el s’estableixen els requisits dels licitadors per a participar a la licitació del
contracte, la solvència econòmica i financera i tècnica i professional, essent proporcionals a la
naturalesa de les prestacions a contractar i al seu import, els criteris d’adjudicació, les
condicions especials que inclou condicions especials socials i mediambientals.

Tota la documentació per a participar a la licitació és accessible per mitjans electrònics, en el
plec s’estableix com forma de comunicació amb el licitadors els mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics i la presentació d’ofertes també es realitza de forma electrònica, de
conformitat amb les Disposicions addicionals setzena i dissetena de la LCSP.
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En utilitzar-se en el procediment l’eina de Sobre digital, queda garantida el secretisme de les
proposicions i que l’obertura de les proposicions no es realitzarà fins que no hi hagi finalitzat
el termini pera la seva presentació, per la qual la Mesa podrà procedir a l’obertura dels sobres
en acte intern. En el cas que no hagi obertura en acte públic totes les ofertes i documentació
de valoració hauran d’estar accessibles de forma oberta per mitjans informàtics sense cap
restricció des de la notificació de l’adjudicació del contracte.

Cinquè. L’anunci de licitació del contracte es publicarà en el Perfil del Contractant de
l’Ajuntament, juntament amb els plecs, la memòria justificativa del contracte, l’informe
d’insuficiència de mitjans i l’acord de l’òrgan de contractació d’aprovació de l’expedient de
contractació.

En la fase de selecció del contractista es publicarà en el Perfil del contractant el número i la
identitat dels licitadors, totes les actes de la Mesa de contractació relatives al procediment
d’adjudicació i, en el seu cas, els informes sobre les ofertes incurses en presumpció
d’anormalitat i l’acord d’adjudicació del contracte o de desistiment del procediment, de
declaració de desert, així com la interposició de recursos i l’eventual suspensió del contracte
com a conseqüència del recurs.
Sisè. Atès el valor estimat del contracte, la contractació no està subjecta a recurs especial en
matèria de contractació, d'acord amb l'article 44 i següents de la LCSP.
Setè. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord l’és l’alcaldessa, per ser l’òrgan de
contractació d’acord amb la distribució de competències establert a la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.
Resolució
Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides

RESOLC
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1. Aprovar la justificació de la contractació en els termes establerts a la Memò ria Justificativa
del contracte que consta a l’expedient.
2. Declarar la tramitació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, amb tramitació
ordinària, per a la contractació de les “Obres

d’enderroc dels edificis situats al carrer

Tarragona, 13 i 19 de Roses, parcel·les cadastrals 45950-21 i 45950-18”, amb un pressupost
base de licitació de 53.702,37 €, més 11.277,50 € corresponent al 21 % d’IVA, fent un total
de 64.979,87 €, i un termini d’execució de 3 mesos.

L’adjudicació del contracte quedarà condicionada a la prèvia aprovació definitiva del projecte
tècnic de les obres.

3. Aprovar la despesa abans esmentada amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 19
50.1511.6190000 (referència comptable 22019004875).

4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques
que consten a l’expedient pels quals es regirà el contracte.

5. Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del contractant per tal que, en un termini no inferior
a 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de la seva publicació, les empreses
interessades puguin presentar les seves propostes. Tota la documentació estarà disponible
per mitjans electrònics.
6. Comunicar el present acord a l’Àrea d’Urbanisme i als Departaments d'Intervenció,
Tresoreria i Premsa d'aquesta corporació.
7. Els plecs aprovats que regiran la licitació, i els que estableixin les característiques de la
prestació així com els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que
aquests

últims

decideixin directament o indirectament l’adjudicació, determinin la

impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a
drets o a interessos legítims, l’acord d’adjudicació del contracte i les modificacions del
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contracte basades en l’incompliment d’allò establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per
entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació i , els acords
que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració, són
susceptibles del recurs administratiu de reposició que té caràcter potestatiu, d’acord amb el
que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu,
directament, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa. Exp. núm. 2019/011359<<

Roses, a la data de la signatura electrònica.

(Document signat electrònicament)

