Josep Guillén Viñas, secretari - interventor acctal. de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta,

CERTIFICA
Que l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta (Priorat) en sessió ordinària del ple municipal número 11/2014
de data 30 d’octubre de 2014, ha adoptat en el seu punt tercer el següent acord que es transcriu
literalment:
3.
Aprovació d’acord del plec de clàusules administratives i tècniques del procediment
d’adjudicació per l’actuació de “Renovació de la pavimentació i els serveis a la Plaça de Sant
Isidre”.
Per Decret de l’Alcaldia núm. 179/2014 de data 27 d’octubre de 2014, es va incoar expedient per a la
contractació de les obres de “Renovació de la pavimentació i els serveis a la plaça de Sant Isidre”, i
sol·licitava informe jurídic sobre el procediment legal a la secretaria municipal i a la intervenció municipal
sobre l’existència de consignació pressupostària per a la contractació de les obres, que tenen un
pressupost total de licitació de 82.793,19 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 68.424,12
euros de pressupost net i 14.369,07 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.
Que el contracte s’estableix amb un termini d’execució de tres mesos.
El secretari-interventor municipal va emetre en data 27 d’octubre de 2014 informe sobre el procediment
legal a seguir i sobre l’existència de consignació pressupostària. També es van incorporar els
corresponents Plecs de clàusules administratives particulars. De conformitat amb aquest informe, els
Plecs de clàusules administratives particulars i els Plecs de prescripcions tècniques (continguts en el
projecte executiu) s’ajusten a la legislació vigent en matèria de contractació i de gestió econòmicofinancera local.
Igualment va informar que l’Ajuntament compta amb consignació pressupostària adequada i suficient per
atendre les obligacions que es derivaran del finançament de l’expedient de contractació.

FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
a)
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
b)
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (TRLMRLC).
c)
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP).
d)
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP
e)
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.
f)
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú
g)
Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya
Pel que fa a la naturalesa jurídica del contracte que es vol adjudicar, es tracta d'un contracte administratiu
d’acord amb l’article 19.1 a) de la TRLCSP.
Pel que fa a la tipificació del contracte, l’article 6 TRLCSP, defineix com a contracte d’obres aquells que
tenen per objecte la realització d’una obra o execució dels treballs enumerats a l’Annex I del TRLCSP.
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Atès que la present proposta de contracte no supera els llindars establerts en els articles 13 i 14 del
TRLCSP, no es considera un contracte sotmès a regulació harmonitzada. Altrament, i d’acord amb allò
que disposa l’article 65 del TRLCSP, la present proposta de contracte no requereix l’exigència de
classificació dels licitadors, ja que no supera els llindars establerts per a requerir la classificació de les
empreses.
En els termes del que disposa la DA 2a del TRLCSP, i atès que l’import dels recursos ordinaris del
pressupost d’aquest Ajuntament per a l’any 2014 ascendeix a 272.727 euros, i que l’import de la
contractació és de 82.793,19 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 68.424,12 euros de
pressupost net i 14.369,07 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, correspon al
ple la competència com a òrgan de contractació, per quant suposa més del 10% dels referits recursos
ordinaris.
L’objecte d’aquest contracte és la realització de les obres de “Renovació de la pavimentació i els serveis a
la Plaça de Sant Isidre”.
Es considera que el procediment més adequat per a la seva adjudicació és el negociat sense publicitat
d'acord amb els articles 170 i 171 del TRLCSP, i atès que el valor estimat del contracte no supera els
200.000 euros, tal com estableixen els articles 177 i 178 del TRLCSP; caldrà sol·licitar ofertes almenys a
tres empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte.
Per tot això, i en compliment de les facultats que té encomanades, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat,
vist l’informe de la Secretaria intervenció municipal, aprova el següents ACORDS:
Primer.-

APROVAR el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir per
la contractació de l’obra “Renovació de la pavimentació i els serveis a la Plaça de Sant
Isidre”, per un import de 82.793,19 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
68.424,12 euros de pressupost net i 14.369,07 euros en concepte d'Impost sobre el Valor
Afegit (IVA) al tipus del 21%, amb un termini d’execució de tres mes.

Segon.-

APROVAR l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació.

Tercer.-

OPTAR pel procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del present contracte, i
proposar per a la presentació d'ofertes a les tres empreses que es considerin pels criteris
tècnics.

Quart.-

FIXAR en deu dies hàbils el termini de presentació de les ofertes, de conformitat amb
l’establert al plec de clàusules administratives particulars, comptadors des del dia següent a
la recepció de la invitació a participar en aquest procediment.

Cinquè.-

AUTORITZAR la despesa per import de 82.793,19 euros, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 68.424,12 euros de pressupost net i 14.369,07 euros en concepte d’Impost sobre
el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
629.00/450/2014 amb concepte “Altres inversions noves associades al funcionament
operatiu dels serveis (Renovació pavimentació i serveis plaça Sant Isidre)” del pressupost
municipal per a l’exercici 2014.
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