Òrgan

REFERÈNCIA

CERT_JGL

CONTRACTACIO

2021/000082/1403

Codi Segur de Verificació: 1f122970-d20f-4426-91da-5e743af567b9
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2022_776464
Data Impressió: 10/01/2022 14:06:16
Pàgina 1 de 4

SIGNATURES

Ì1fÇ,=fÈ-d20f-4426-91da-5e743af567b9_Î

DOCUMENT

1.- Elena Figuls Riu (SIG) (SECRETARIA ACCTAL), 10/01/2022 13:40
2.- Ivan Sànchez Rodríguez (SIG) (ALCALDIA), 10/01/2022 13:46

CERTIFICAT
DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
ELENA FÍGULS RIU, secretària accidental de l’Ajuntament de Berga,
Certifico que en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 7 de gener de
2022, es va aprovar l’acord que es transcriu a continuació
PROCEDIMENT
TITOL EXPEDIENT CONTRACTE DE SERVEIS
Núm. Exp.: X2021003364
TITOL PROPOSTA
ANTECEDENTS
1. En data 18 de maig de 2021 i en compliment de l’article 28LCSP va aprovar-se el
pla de contractació 2021 on consta la present contractació.
2. Vist que l’anterior procediment va ser declarat desert per acord de JGL de 24 de
setembre de 2021.
MOTIVACIÓ
1. En data 30 de desembre de 2021 s’ha emès informe justificatiu de la contractació en
compliment de l’article 116.1LCSP.
URL del document:
Codi

https://bpm.ajberga.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca
c2e3a939-04c1-4e0b-a791-5065fd03acc1

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2.En data 30 de setembre de 2021 i 3 de gener de 2022 s’han incorporat a l’expedient
els corresponents plecs de clàusules tècniques i administratives reguladores del
contracte:
URL del document:
Codi
URL del document:
Codi

https://bpm.ajberga.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca
dea70ca7-21d9-4eaa-83c9-023ec8e56ef6
https://bpm.ajberga.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca
dea70ca7-21d9-4eaa-83c9-023ec8e56ef6

3. En data 3 de gener de 2021 la tècnica de gestió administrativa ha emès informe
jurídic favorable amb observacions:
URL del document:
Codi

https://bpm.ajberga.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca
cda27972-f216-4d5f-a8af-e0b0b1f0f8c9

4. D’acord amb el que estableix la Disposició Addicional tercera de la LCSP, és
necessari l’informe preceptiu de Secretaria en l’aprovació de l’expedient de
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contractació; en aquest sentit s’ha emès informe desfavorable:
URL del document:
Codi

https://bpm.ajberga.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca
ec45be21-3e0c-4a93-b37d-57b9374205d3

5. Que a 7 de gener de 2021 s’ha emès per part de la Intervenció municipal informe
de fiscalització limitada prèvia amb observacions així com informe sobre les
repercussions en el compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
URL del document:
Codi

https://bpm.ajberga.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca
24aac0b4-dbe8-4df0-8699-62d5b00d6ab5

URL del document:
Codi

https://bpm.ajberga.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca
0ab138b2-affe-4ae0-8c9f-d7e8762075ef

6.D’acord amb la D.A 2a de la LCSP, li correspon a l’Alcalde les competències com a
òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, serveis i subministraments
quan el seu valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni,
en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000.-€, inclosos els de caràcter plurianual quan
la duració no sigui superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que
l’import acumulat de totes les anualitats no superin ni el percentatge indicat, referent
als recursos ordinaris per el pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Aquesta competència però, segons el cartipàs municipal vigent, va ser delegada a la
Junta de Govern Local.
DISPOSICIÓ
La junta de govern local, actuant per delegació de l’Alcaldessa en virtut del cartipàs
municipal vigent, acorda adoptar l’acord següent:

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Primer.- APROVAR la justificació sobre la necessitat i idoneïtat del contracte segons
el que determina l’article 28 i 118.1 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre de 2017, de
Contractes del Sector Públic (LCSP).
Segon.- APROVAR la incoació de l’expedient de contractació d’acord amb l’informe
justificatiu emès per la tècnica auxiliar de cultura i l’òrgan de contractació de data 30
de desembre de 2021.
Tercer.- APROVAR l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada amb diversos criteris d’adjudicació pel contracte
de serveis tècnics i auxiliars i els serveis d’atenció al públic per al Teatre Municipal de
Berga fomentant polítiques socials d’igualtat, tot iniciant el termini per la presentació de
proposicions de 30 dies a comptar des de l’enviament de l’anunci de licitació a l’oficina
de Publicacions de la Unió Europea.
Quart.- APROVAR la despesa per el LOT 1 amb preu base de 108.052,37.-euros, un
import d’IVA del 21% de 22.691,00.- euros que fa un import total de 130.743,36.-euros
i pel LOT 2 amb preu base de 39.805,54.-euros , un import d’IVA del 21% de
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8.359,16.-euros que fa un import total de 48.164,71.-euros imputable a la partida
pressupostària 07 33510 22799 del vigent pressupost.
Cinquè.- PUBLICAR l’anunci de licitació en el perfil del contractant i al Diari Oficial de
la Unió Europea amb el corresponent contingut contemplat a l’Annex III de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Així mateix es publicarà la
documentació integrant de l’expedient de contractació d’acord amb allò que estableix
l’article 63.3 LCSP.
Tercer.- PUBLICAR l’anunci de licitació en el perfil del contractant amb el
corresponent contingut contemplat a l’Annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic. Així mateix es publicarà la documentació integrant de
l’expedient de contractació d’acord amb allò que estableix l’article 63.3 LCSP
Quart.- DESIGNAR als membres que formaran part de la mesa de contractació:
Titulars:
President:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:
Secretària:

Ivan Sánchez Rodríguez (Alcalde)
Elena Fíguls Riu (Secretaria acctal. de la Corporació)
Montserrat Torra Baraldès (Interventora de la Corporació)
Sara Simon Vilardaga (tècnica auxiliar de cultura)*
Queralt Puig Castañé (tècnica de Contractació)

Suplents:
Presidenta:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:
Secretària:

Roser Valverde Lojo (regidora delegada de l’àrea)
Esteban Lancho Maestre (administratiu de Secretaria)
Mireia Serra Ferré (tècnica d’Intervenció)
Janina Vilana Arisó (tècnica auxiliar de joventut)*
Laia Alàs Rota (administrativa de Contractació)*

AJUNTAMENT DE BERGA
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Sisè.- NOMENAR com a responsable del contracte a la tècnica auxiliar de cultura de
l’Ajuntament de Berga.
Setè.- Informar que contra els anteriors acords que exhaureixen la via administrativa
podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia d’aquesta Corporació,
de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini
màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas,
publicació.
Votació sobre la urgència: Sotmès a votació la inclusió de la proposta dalt transcrita en
l’ordre del dia, s’aprova per majoria absoluta del nombre legal dels membres de la
Junta de Govern Local, amb el següent resultat:
Vots a favor: Ivan Sànchez Rodríguez, Roser Valverde Lojo, Aleix Serra Uró, Marià
Miró Manubens i Ramon Camps García
Vots en contra: --Abstencions: ---
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Votacions: Sotmesa a votació la proposta transcrita a dalt, s’aprova per Majoria
Simple amb el següent resultat:
Vots a favor: Ivan Sànchez Rodríguez, Roser Valverde Lojo, Aleix Serra Uró, Marià
Miró Manubens i Ramon Camps Garcia
Vots en contra: --Abstencions: --I perquè així consti, per al seu coneixement, estenc aquest certificat, d’ordre i amb el
vistiplau de l’Alcalde, Ivan Sànchez Rodríguez, a reserva del text que resulti de
l’aprovació de l’acta, al municipi de Berga, datat i signat electrònicament

