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A la Junta de Govern local
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 21 de setembre de 2020, va aprovar
inicialment com a obra municipal ordinària i de reforma, el “Projecte bàsic i executiu de
rehabilitació de les façanes de l’edifici de l’Ajuntament de Sabadell”, amb un pressupost
d’execució material de 464.915,11 € i un pressupost d’execució per contracta de 669.431,27
€.
Atès que l’edicte de l’aprovació inicial del projecte d’obres esmentat es va publicar al BOP
de Barcelona a data 21 d’octubre de 2020 i al DOGC a data 8 d’octubre de 2020. En
conseqüència, el projecte d’obres esmentat va restar en exposició pública fins el dia 2 de
desembre de 2020 sense que s’hagin presentat al·legacions/reclamacions, per la qual cosa
l’esmentat projecte ha quedat aprovat definitivament en data 3 de desembre de 2020.
Atès que l’objecte d’aquest projecte consisteix en dur a terme les actuacions incloses en el
projecte de referència, que comprenen els treballs per a la rehabilitació de les deficiències
en cadascuna de les cinc zones esmentades l’informe tècnic de data 14 de juliol de 2021, en
l’edifici de l’Ajuntament, ubicat a la plaça de Sant Roc, 1 de Sabadell.
Atès que en data 3 de setembre de 2020, l’Oficina de Supervisió de Projectes, Servei de
Planificació i Projectes de Ciutat ha emès informe de supervisió favorable, amb les
conclusions següents: “S’ha verificat que el projecte de Rehabilitació de les façanes de
l’edifici de l’Ajuntament de Sabadell ha tingut en compte les disposicions generals de
caràcter legal o reglamentari i la normativa tècnica que li és d’aplicació. Es pot afirmar que
l’obra prevista de Rehabilitació de les façanes de l’edifici de l’Ajuntament de Sabadell
compleix la funció per la qual ha estat projectada.”.
Atès que en data 14 de juliol de 2021 el Coordinador de l’Àrea de Cohesió Territorial,
Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme i la Cap de Secció d’Edificis de Serveis, emeten
informe tècnic sobre la necessitat de licitar el contracte de les obres del projecte esmentat
amb un valor estimat del contracte de 553.248,98 €, que amb el 21% IVA de 116.182,29 €,
resulta un pressupost base de licitació de 669.431,27 €, l’adjudicació del qual es
substanciarà mitjançant procediment obert simplificat.
Atès que, de conformitat amb l’esmentat informe tècnic, aquest contracte no és susceptible
de divisió en lots degut a que “La divisió en lots i l’execució de l’obra per part d’una pluralitat
de contractistes, impossibilitaria la necessària coordinació de l’execució de les diferents
prestacions que constitueixen l’objecte d’aquest contracte”.
Atès que el termini d’execució d’aquestes obres és de 7 mesos.
Vist l’informe tècnic en relació a la estabilitat i sostenibilitat financera d’aquest expedient de
contractació.
Atès que, la tècnica lletrada de l’Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà,
Seguretat i Civisme informa favorablement el procediment relatiu a la tramitació de
l’expedient.
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Atès que l’alcalde, mitjançant decret núm.2717/2018, de 8 de març, va aprovar un plec tipus
per procedir a l’adjudicació de contractes d’obres, mitjançant procediment obert simplificat,
que és el marc de referència que caldrà utilitzar per aprovar els plecs particulars tipus que
regeixin l’adjudicació d’aquest contracte, adaptats a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP).
Atès que aquest expedient està subjecte al règim de fiscalització limitada prèvia d’acord
amb els articles 18 i 19 del Reglament de Control Intern de l’Ajuntament de Sabadell
(RCIAS).
Vist la disposició addicional tercera, en el seu apartat 3è, referent al compliment per l’Entitat
local dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atès que el termini d’execució del present contracte s’allargarà durant l’exercici 2022, la
despesa per fer front al present contracte, també s’haurà de distribuir en el sentit de que
aquesta sigui pluriennal.
Vist l’article 13.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), de 8 de novembre de
2017, segon el qual el contracte d’obres és aquell que té per objecte la realització d’una
obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte o la realització d’alguns dels
treballs enumerats en l’Annex I de la mateixa llei.
Vistos els articles 20, 131.2, i 159 de la LCSP, en relació a la tramitació del procediment
obert simplificat no subjecte a regulació harmonitzada que serà d’aplicació a aquest
expedient, en tractar-se d’un contracte d’obres el valor estimat del qual és inferior a
2.000.000 € i la ponderació dels criteris d’adjudicació previstos en el plec avaluables
mitjançant judici de valor no supera el 25% del total.
Vistos els articles 116 i 117 de la LCSP, que regulen l’inici i l’aprovació de l’expedient de
contractació, així com el contingut d’aquest, que incorporarà en tot cas, els plecs de les
clàusules administratives que regularan el contracte, el plec de prescripcions tècniques, el
document justificatiu de l’existència de crèdit, la justificació de l’elecció del procediment de
licitació, els criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera, els criteris
que es tindran en consideració per adjudicar el contracte i el valor estimat del contracte.
Vistos els articles 122 i 124 de la LCSP en virtut del quals es regula el contingut dels plecs
de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques particulars.
Vistos els articles 156 a 159 de la LCSP, els quals contenen: 1) la definició del procediment
obert com aquell en el que tot empresari interessat pot presentar una proposició, quedant
exclosa tota negociació dels termes dels contractes amb els licitadors; 2) el termini de
presentació de les proposicions; 3) la descripció de com ha de ser la fase d’examen de les
proposicions; 4) l’aprovació de la classificació d’ofertes per part de la Mesa de Contractació i
5) l’adjudicació a l’oferta més avantatjosa.
Vist l’article 135 de la LCSP conforme el qual es regula la publicació oficial dels
procediments per a la licitació dels contractes, i en aquest sentit estableix que els
procediments oberts no subjectes a regulació harmonitzada seran objecte de publicació al
perfil del contractant.
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Vist l’article 99.3b de la LCSP en el qual s’hi preveu, com a motius vàlids, a efectes de
justificar la no divisió en lots de l’objecte del contracte, el fet que la divisió en lots i l’execució
de l’obra per part d’una pluralitat de contractistes, impossibilitaria la necessària coordinació
de l’execució de les diferents prestacions que constitueixen l’objecte d’aquest contracte.
Vistos els articles 174 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
2/2004, de 5 de març, així com l’article 34 de les bases d’execució del pressupost municipal
vigent, els quals regulen l’autorització o realització de les despeses de caràcter pluriennal.
Vista la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), en virtut de la qual correspon a l’alcalde/alcaldessa, com a òrgan de
contractació, aquells contractes administratius d’obres el valor estimat dels quals no superi
el 10% del recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions
d’euros, inclosos els de caràcter pluriennal quan la seva duració no sigui superior a quatre
anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les seves
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del
primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Vist que l’Alcaldessa, per mitjà del Decret d’Alcaldia 6749/2019, de 25 de juny, va delegar a
la Junta de Govern Local determinades atribucions, entre les quals la contractació d’obres
que excedeixin de les atribucions conferides als regidors delegats i als Tinents d’alcaldessa
(en tant que el valor estimat del contracte superi els 100.000 €, de conformitat amb el Decret
d’Alcaldia 6748/2019, de 25 de juny),i que no superin el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost ni els 6.000.000,00 €, ni tinguin una durada superior a 4 anys sempre que
l’import acumulat de totes les anualitats no superi els esmentats percentatge i import, referit
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Per la qual cosa l’Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que, de conformitat amb
el particular tipus, regiran el contracte d’obres del “Projecte bàsic i executiu de rehabilitació
de les façanes de l’edifici de l’Ajuntament de Sabadell” , amb el CPV: 45210000-2. Treballs
de construcció d’immobles.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat per un
valor estimat del contracte de 553.248,98 €, essent l’IVA del 21%, d’import 116.182,29 € i,
per tant, el pressupost base de licitació és de 669.431,27 €.
TERCER.- Condicionar l’adjudicació del present expedient a la plena disponibilitat dels
crèdits (concertació del préstec), donat que es finança amb préstec 2021, i aquesta despesa
es tramita de forma anticipada, ja que en el moment d'emissió de la present fiscalització no
es troba subscrit, d’acord amb el que contempla la Disposició Addicional 3a de la LCSP.
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QUART.- Convocar el procediment obert simplificat per a l’adjudicació del contracte
administratiu d’obres l’objecte del qual és la rehabilitació de les deficiències en cadascuna
de les cinc zones esmentades l’informe tècnic de data 14 de juliol de 2021, en l’edifici de
l’Ajuntament, ubicat a la plaça de Sant Roc, 1 de Sabadell i establir un període de VINT
DIES NATURALS per a la presentació de proposicions, a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’anunci de licitació al Perfil del Contractant, de conformitat amb el que disposa
l’article 159.3 de la LCSP.
CINQUÈ.- Aprovar la proposta d’autorització de despesa per a la contractació
anteriorment aprovada, despesa que tindrà caràcter pluriennal, per l’import corresponent als
recursos consolidats, amb càrrec al Projecte de despeses i aplicació pressupostaria que
s’indiquen més avall, i a l’estar l’adjudicació d’aquesta contractació subjecte a condició
suspensiva per no tenir la consolidació efectiva de la totalitat del seu finançament, s’ha
elaborat la retenció de crèdit comptabilitzada (número 220210017365), de la qual l’import de
200.000 euros és el que resta fins assolir l’import total de la licitació:
N. Operació

Fase

220210017365 RC

Exercici

Data

Projecte
2021 2
09/07/2021 AJSBD 3 1

Aplicació
pressupostària

Projecte
pressupostari

2022

Aplicació
2021 407 9331
63203

Núm. apunt
previ
920219000472

Import

Text lliure
RC - finançament amb
250.000,00 préstec

Núm. referència
-

Total (IVA inclòs)
469.431,27 €

SISÈ.- Nomenar els membres de la Mesa de Contractació que assistirà a aquest òrgan de
contractació i que serà la competent per la valoració de les ofertes que es presentin, de
conformitat amb el que disposa l’article 326 de la LCSP, amb la següent composició:
Membres

Titulars
(noms i cognoms / càrrec)

Suplents
(noms i cognoms / càrrec)

Presidència

Marc González Graupera, Cap del Servei Tomàs de Castro Borregan, Cap del Servei de
d’Obres d’Edificis i Béns Municipals.
Planificació Urbanística

Vocal

Anna Fajeda Ripoll, Tècnica Superior en Dret de
l’Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament
Miquel Garcia Sanjuan, Cap de Serveis Urbà, Seguretat i Civisme o Antonia Pozas
Torres, Tècnica Superior en Dret de l’Àrea de
jurídics.
Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà,
Seguretat i Civisme.

Vocal

Carlota Sanz Ortega, Cap de la Secció Elena Galera Puyal, Cap de la Secció d’Edificis
d’Edificis d’Equipaments.
de Serveis

Vocal
designat per
intervenció

Jesús Francisco Sierra
Interventor General

Jesús Valenzuela Pestaña, Cap de Servei de
Control Financer
Castanedo, Laura Porras Mármol, Tècnica Superior en Dret
Elisabet Burillo Miralles, Tècnica Mitjana
d’Economia
Pilar Escribano Muñoz, Tècnica Mitjà de Gestió
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Marisa Martos Cerrillo, Tècnica Superior en Dret
de l’Àrea de Cohesió Territorial,
Secretari Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme o,
Estel Puig Betriu Tècnica Superior en Dret de
l’Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament
Urbà, Seguretat i Civisme.

Vocal
designat per
Secretaria

David Cabezuelo Valencia,
General.

Secretària

El membre que actuï com a vocal designat per Secretaria.

SETÈ.- Designar com a responsable del contracte, l’arquitecta Elena Galera Puyal, Cap de
Secció d’Edificis de Serveis.
VUITÈ.- Fer constar que, el servei municipal encarregat de la tramitació de l’expedient no
disposa de suficient personal funcionari de carrera, i per tant formen part de la mesa de
contractació personal funcionari interí.
NOVÈ.- Publicar l’anunci al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Sabadell de la
Plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya en els termes establerts
per la LCSP.
DESÉ.- Mitjançant el present acte administratiu s’aproven els documents annexos que
s’identifiquen a continuació, el codi segur de verificació dels quals permet la comprovació de
la seva autenticitat i integritat per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sabadell.
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/consultadocumentos?method=enter
Annex
1

2

Descripció del document
Codi segur de verificació
Plec
de
clàusules 4K5T3P723Z044C050ZF5
administratives particulars,
juntament
amb
els
annexos de 2 a 8.
Quadre resum
3D5Z6O603B3U3H5O0PUB

No obstant això, la Junta de Govern Local, resoldrà allò que sigui més adient per als
interessos municipals.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica

El Tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Cohesió Territorial,
Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Jesús Rodríguez Padilla

