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Decret d'aprovació de l’expedient de contractació i del plec de clàusules administratives
particulars que ha de regular el contracte d’obres per l’execució de la Fase 1 del projecte
Bàsic i executiu de les obres de construcció del Complex Aquàtic de Mira-sol mitjançant
procediment obert
El Projecte bàsic i executiu per a la construcció del Complex Aquàtic de Mira-sol va ser
aprovat per delegació a l’Alcaldia en data 28 d’abril de 2022. Posteriorment el projecte va ser
publicat en el tauler d’anuncis en data 29 d’abril de 2022 i en el BOPB en data 2 de maig de
2022. El termini d’exposició pública del projecte finalitza en data 14 de juny de 2022.
Atès que les obres tenen una subvenció vinculada Línia 1 del Programa General d’Inversions
de la Diputació de Barcelona, s’estableix la necessitat d’aprovar la licitació abans del 30 de
juny 2022. Per aquesta raó l’adjudicació d’aquest contracte d’obres quedarà condicionada a
l’aprovació definitiva del projecte.
En data 8 de juny de 2022, el servei de Servei d'obres i projectes va emetre una proposta d’inici
d’expedient de contractació del contracte Licitació Obres COMPLEX AQUATIC MIRA-SOL , en
la qual es justifica la necessitat i idoneïtat del contracte en els termes establerts a l’article 28 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), amb un
pressupost de licitació de 5.252.673,38 € (IVA no inclòs), corresponent a una durada de 20
mesos, un valor estimat de 5.252.673,38 (IVA no inclòs) sense possibilitat de pròrroga.
Tot seguit, es van redactar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte, així com la resta de documents
preceptius que ha d’incorporar l’expedient, d’acord amb l’article 116 de la LCSP.
Consta a l’expedient l’informe jurídic d’aprovació de l’expedient de contractació, de data13 de
juny de 2022, amb nota de conformitat de la Secretaria General.
A continuació, es va fiscalitzar l’expedient amb caràcter previ per part de la Intervenció
municipal, d’acord amb l’article 116 de la LCSP i l’article 10 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel
que es regula el regim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.
El procediment previst per a l’adjudicació del contracte és l’obert, en ésser el seu valor estimat
superior a l’import previst a l’art. 159 de la LCSP.
Els articles 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), i 9
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (LRJ-APC), preveuen la figura de l’avocació d’un assumpte quan
circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho fan convenient. La
resolució ha de ser motivada i notificada a les persones interessades i contra aquesta no escau
recurs, sense perjudici del recurs que escaigui contra la resolució del procediment.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcaldessa d’acord amb l’article
21.1. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53.1 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
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règim local de Catalunya. No obstant, aquest competència s’ha delegat a la Junta de Govern
local mitjançant Decret d’Alcaldia núm. .3522/2019 de data 4 de juliol de 2019, publicat al
BOPB de data 18 de juliol de 2019 amb codi CVE 2019025733.
Tanmateix, donada la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern local cada setmana i la
necessitat d’agilitzar el procediment abans de la propera sessió de la Junta de Govern Local,
escau l’avocació d’aquest assumpte en l’Alcaldia, òrgan delegant amb la competència
originària.
Per tot això,
RESOLC
Primer. Avocar de la competència atribuïda a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret
d’Alcaldia núm. 3522/2019 de data 4 de juliol de 2019, pel que fa referència únicament i
exclusiva a l’assumpte consistent en “Aprovació de l’expedient de contractació i del plec de
clàusules administratives particulars que ha de regular el contracte d’obres per l’execució de la
Fase 1 del projecte Bàsic i executiu de les obres de construcció del Complex Aquàtic de Mirasol” en l’Alcaldia, com a òrgan delegant amb la competència originària, d’acord amb el previst
als articles 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP) i
l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Segon. Aprovar, d’acord amb l'art. 117 de la LCSP, l’expedient de contractació per a
l’adjudicació, per procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària,
del contracte d’obres per l’execució de la Fase 1 del projecte Bàsic i executiu de les obres de
construcció del Complex Aquàtic de Mira-sol, amb una durada d’execució de les obre sde 20
mesos i amb un preu base de licitació de 5.252.673,38 € (IVA no inclòs), desglossat d’acord
amb el seguent quadre:
Concepte
Pressupost
Execució Material
de l’obra (PEM)
Despeses Generals
(13%)
Benefici Industrial
(6%)
Subtotal (PEM + DG
+ BI)
IVA (21%)
Total pressupost

LOT1

LOT2

LOT3

TOTAL

3.536.685,72 €

638.737,20 €

238.588,32€

4.414.011,24 €

459.769,14 €

83.035,84 €

31.016,48 €

573.821,46 €

212.201,14 €

38.324,23 €

14.315,30 €

264.840,67 €

4.208.656,01 €

760.097,27 €

283.920,10 €

5.252.673,38 €

883.817,76 €

159.620,43 €

59.623,22 €

1.103.061,41 €

5.092.473,77 €

919.717,69 €

343.543,32 €

6.355.734,78 €

Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que regeixen el contracte, així com la documentació a que es refereixen els articles 34 i
35 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, segons s’estableix a l’art. 37.6 de la mateixa norma.
Quart. Obrir el procediment d'adjudicació que s’haurà de regir per les normes del procediment
obert i la tramitació ordinària, de conformitat amb els arts. 156 a 159 de la LCSP.

2/3

Cinquè. Autoritzar la despesa de 6.355.734,78 € (IVA inclòs) amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries i distribució de les anualitats afectades del pressupost municipal:

CONCEPTE

ANY

OBRA
LOT1

2022
2023
TOTAL

2022
OBRA
LOT2

Document
AUPAC
193930/2022
209396/2022

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA
30121 34200 6220000
30100 34200 6220000

204912/2022
193959/2022
193959/2022

30100 34200 6220000
30121 34200 6220000
30120 34200 6220000

205648/2022
210142/2022

30100 34200 6220000
30100 34200 6220000

194219/2022
210146/2022

30120 34200 6220000
30100 34200 6220000

TOTAL 2022
2023
TOTAL 2023
TOTAL

OBRA
LOT3

2022
2023
TOTAL

TOTAL

Import Partida
3.001.917,27 €
2.090.556,50 €
5.092.473,77 €
77.542,12 €
216.423,14 €
72.539,74 €
366.505,00 €
83.495,00 €
469.717,69 €
553.212,69 €
919.717,69 €
20.000,00 €
323.543,32 €
343.543,32 €
6.355.734,78 €

Sisè.
Assumir el compromís de dotar els exercicis successius procedents amb consignació
pressupostària suficient i adequada per a fer front a la despesa de caràcter pluriennal generada
pel contracte, d’acord amb l’art. 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i subordinar-ne l’eficàcia per
a les anualitats successives corresponents a l’aprovació definitiva en cada exercici del
Pressupost Municipal General, en els termes establerts a l’article 39.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú.
Setè. Convocar la licitació pública mitjançant anunci al perfil del contractant de l’Ajuntament,
segons es disposa al plec de clàusules administratives particulars i als arts. 135 i 156 de la LCSP.
F_GRPFIRMA_TINÈNCIES

F_FIRMA_16

3/3

