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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Joan Manel Ferrera Izquierdo, secretari de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès,
CERTIFICO :
Que la Junta de Govern Local, a la sessió que va tenir lloc el dia 13 de desembre de 2012, amb
el quòrum exigit pel Text refós de la Llei municipal Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i amb la
reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, va prendre entre d’altres, la resolució següent:
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
D’AMPLIACIÓ DEL GIMNÀS I MAGATZEM MUNICIPAL, PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT, C/12/226.
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès té prevista l’execució de les obres d’ampliació del
gimnàs i magatzem municipal.
Mitjançant acord de l’Alcaldia de 27 de novembre de 2012 es va iniciar l’expedient de
contractació i va sol·licitar els informes preceptius.
El projecte de l’obra ha estat aprovat amb caràcter definitiu, en sessió de 19 de juliol de
2012, i s’ha publicat el corresponent acord al BOP de Tarragona núm. 180 de 3 d’agost
de 2012, segons consta acreditat en l’expedient administratiu.
Atès l’art 125 del TRLCSP es va emetre informe de supervisió favorable en data 29 de
maig de 2012 (IT/12/023).
En data 11 de novembre del secretari-interventor va emetre informe favorable als plecs
de clàusules i a la fiscalització econòmica.
Legislació aplicable
1. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la
llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
2. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març.
3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya.
4. Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat
per la LCSP.
El present contracte té la consideració de contracte d’obres de conformitat amb l’article 6
del TRLCSP i li és aplicable el règim jurídic previst pels contractes administratius a tenor
de l’article 19 de la citada llei.
Atesa la delegació efectuada tant per l’Alcaldia en favor de la Junta de Govern Local
mitjançant el Decret D/11/131 d’16 de juny de 2011 com per l’acord de delegació del Ple
en favor de la Junta de Govern Local de data 22 de juny de 2011, ates la DA2ª del
TRLCSP li correspon a la Junta de Govern Local la contractació d’aquestes obres.
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Atès que l’import de la contractació és de 91.181,82€, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 75.356,88€, pressupost net, i 15.824,94€ en concepte d’Impost sobre el valor
(IVA) afegit al tipus del 21 % es considera que el procediment més adequat per a
l’adjudicació és el negociat sense publicitat amb mesa de contractació.
Que a l'aplicació pressupostària 62204 del pressupost general de la Corporació per a
l’exercici de Exercici 2012, s’informa que hi ha consignació pressupostària adequada i
suficient per atendre les obligacions que es derivaran del finançament de l’expedient de
contractació
L’article 277 del TRLMRLC disposa que els plecs de clàusules administratives, un cop
aprovats s’han d’exposar al públic per un termini mínim de 20 dies, amb la corresponent
inserció d’anuncis al BOP i al DOGC a fi de poder presentar reclamacions que hauran de
ser resoltes per l’òrgan de contractació.
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de
regir la contractació de les obres d’ampliació del gimnàs i magatzem municipal.
SEGON.- Sotmetre el plec a un tràmit d’informació pública per un termini de 20 dies
hàbils al BOPT, DOGC, perfil de contractant i taulell d’anuncis de la Corporació, als
efectes de que, si escau, s’hi puguin presentar reclamacions.
TERCER.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, si bé
aquesta restarà condicionada a que els plecs de clàusules estiguin definitivament
aprovats.
QUART.- Optar pel procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del
contracte.
CINQUÈ.- De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars,
fixar en 15 dies el termini de presentació de les ofertes, comptadors des de l’endemà al
de la recepció de la invitació de participació. Aquest tràmit es farà de forma simultània a
la informació pública dels plecs sens perjudici que de presentar-se al·legacions restarà
paralitzat el termini i s’obrirà un de nou amb noves invitacions de ser estimades les
al·legacions.
SISÈ.- Autoritzar la despesa per import de 91.181,82€, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 75.356,88€, pressupost net, i 15.824,94€ en concepte d’Impost sobre el valor
(IVA) afegit al tipus del 21 % amb càrrec a l'aplicació pressupostària 62204 del
pressupost vigent.

Signature Not

I perquè així consti, lliuro aquesta certificació, d’ordre i amb el vistiplau Verified
de l’alcaldessa, Sra. Núria
Figueras Tuset, a Banyeres del Penedès, el dia 14 de desembre de 2012.
Signat electrònicament
Vist i plau
L’alcaldessa

per :CPISR-1 C Joan
Manel Ferrera
Izquierdo
El secretari
Data :2012.12.14
13:29:25 CET
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