ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE
MUNICIPAL
Identificació de la sessió:
Núm.
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

03 / 2020
Extraordinària urgent
13 de març de 2020
18:20 hores
Sala de Plens de l’Ajuntament de Vilagrassa

Assistents:
Sr. Jordi Serés Aguilar (JxV) (JxCAT-JUNTS), Alcalde. Presideix la sessió.
Sr. Oscar Abascal Abascal (JxV) (JxCAT-JUNTS), 1r Tinent d’Alcalde.
Sra. Gràcia Maria Auró Trullols (FP-AM), Regidora.
Sra. Núria Cabrerizo Manós (FP-AM), Regidora.
Sr. Santiago Tugues Fusté (FP-AM), Regidor
Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor ac.
No hi assisteix:
Sra. Angelina Ansaldi Carreras (JxV) (JxCAT-JUNTS), 2a Tinenta d’Alcalde.
Sra. Eva Melero Ramon (JxV) (JxCAT-JUNTS), Regidora.
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la present sessió,
previst als articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 98.c) del
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, i 90.1 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Oberta la sessió pel Sr. President, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts següents:
Ordre del dia:
1/03- RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
URGENT.
2/03- EXPEDIENT CONTRACTACIÓ OBRA: “PISCINA MUNICIPAL DE VILAGRASA.
Desenvolupament de la sessió:
1/03- RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
URGENT.- De conformitat amb el previst als articles 21.1.c) i 46.2.b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, articles 53.1.c i 98.b del 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 i els articles 41.4, 77
c), 79 i 80 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, s’ha convocat sessió extraordinària
urgent de l’Ajuntament Ple en data 13.03.2020 a les 18:20 hores, per procedir, a l’aprovació per part la
Corporació Municipal de l’expedient de contractació de les obres de construcció de la Piscina
Municipal de Vilagrassa.
Vist el que disposa l’article 46.2.b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, article 98.b del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
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municipal i de règim local de Catalunya i l’article 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, es
sotmet a votació la ratificació del caràcter urgent de la convocatòria, que es aprovada per l’Ajuntament
Ple, per unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el componen.
2/03- EXPEDIENT CONTRACTACIÓ OBRA: “PISCINA MUNICIPAL DE VILAGRASA”.ANTECEDENTS
A la vista dels següents antecedents:
Expedient
Procediment aprovació projecte d’obres
Resolució
Data
Projecte
Piscina municipal de Vilagrassa
Ajuntament Ple
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: d’obres
Objecte del contracte:

17.12.2019

Piscina Municipal de Vilagrassa

Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Lot 1 - Codi CPV: 45212212-5 – Treballs de construcció de piscines
Lot 2 - Codi CPV: 43324100-1 – Equip per piscines (sistema depuració piscina)
Valor estimat del contracte: 250.492,31 €
LOT 1 – OBRA CIVIL
Pressupost base de licitació IVA exclòs:

145.723,25 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs:

176.325,14 €

Durada de l'execució: SIS MESOS
LOT 2 – INSTAL·LACIONS
Pressupost base de licitació IVA exclòs:

IVA%: 30.601,89 €

Durada màxima: Sis mesos
104.769,06 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs:

IVA%: 22.001,50 €
126.770,56 €

Durada de l'execució: SIS MESOS
Durada màxima: Sis mesos
Lots: D’acord amb el que s’estableix a l’article 99.3 de la LCSP i amb la memòria justificativa, el
present contracte permet la divisió en lots.
A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document
Data
Observacions
Proposta de contractació
27.02.2020
Regidor Delegat
Informe tècnic 2 lots
27.02.2020
Divisió en dos lots
Provisió alcaldia / informes
28.02.2020
Informes d’intervenció i secretaria
Informe d'Intervenció
02.03.2020
Òrgan competent
Informe de Secretària
04.03.2020
Legislació aplicable i procediment
Provisió Alcaldia d'inici
05.03.2020
Inici de l’expedient
Retenció de crèdit
06.03.2020
303.095,70 €
Informe de fiscalització prèvia
09.03.2020
Favorable
Plec prescripcions tècniques
10.03.2020
Arquitecte
Plec de clàusules administratives
10.03.2020
S’informen favorablement
A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant
procediment obert simplificat.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals Segona,
Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
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es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
— El 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.
— El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de l'entrada en vigor del
Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació
aplicable procedint la seva aprovació per l'Ajuntament Ple de conformitat amb el que es disposa en
la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Examinada la documentació que l'acompanya i vist l’informe proposta de secretaria intervenció de
data 11.03.2020, a proposta de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple,
per majoria simple, per dos vots a favor dels Srs. Serés i Abascal del grup de (JxV) (JxCATJUNTS) i tres abstencions dels Sr./es. Auró, Cabrerizo i Tugues del grup de (FP-AM), acorda:
Primer.- Ratificar en tots els seus punta la Provisió de l’Alcaldia de data 05.03.2020, d’inici de
l’expedient i aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per a l'obra
consistent en la construcció de la PISCINA MUNICIPAL DE VILAGRASSA, convocant la seva
licitació.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2020

1.342.62718.01

303.095,70 €

Tercer.- Donar compte del present acord a Intervenció i a Tresoreria a l’efecte de practicar les
anotacions comptables que procedeixin.
Quart.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que
regiran el contracte.
Cinquè.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Sisè.- D'acord amb l'article 63.3.a de la LCSP, publicar en el perfil de contractant tota la
documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular:
La memòria justificativa del contracte; el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques que hagin de regir el contracte o els documents equivalents i el document
d'aprovació de l'expedient.
La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de
publicació de l'anunci de licitació.
Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, en
particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques. La
documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de
publicació de l'anunci de licitació.
Setè.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de
contractant:
— Jordi Serés Aguilar, que actuarà com a President de la mesa. (Alcalde)
— Jordi Martí Gasull, Vocal (Secretari interventor de la Corporació).
— Gemma Verdés Farré, Vocal (Tresorera de la Corporació).
— Àngels Minguella Torres, que actuarà com a Secretària de la Mesa. (Serveis Centrals i
Territorials)
Vuitè.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les obres s’executin
amb normalitat.
Novè.- Contractar com a Directora Facultativa de l’obra, l’arquitecte, Sra. Noemí Bañeres i Porta,
col·legiada núm. 43495/7, aprovant la despesa per import de 4.900,50 euros, corresponent a la
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prestació del servei d’arquitectura, per a la direcció (assistència tècnica associada a l’execució de
l’obra) del projecte tècnic de les obres de construcció de la Piscina Municipal de Vilagrassa, amb
càrrec a la partida 1.342.62719.01 del Pressupost vigent del 2020.
Notificar la resolució a l’adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data de l’adopció del
present acord.
Desè.- De conformitat amb l'article 62 de la LCSP, designar com a responsable del contracte a
l’Arquitecte, Sra. Noemí Bañeres Porta, col·legiada núm. 43495/7, ja que en els contractes d'obres, les
facultats del responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu conforme amb el que es
disposa en els articles 237 a 246 de la LCSP.
Onzè.- Que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la tramitació
reglamentària, i s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Dotzè.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com també de les
autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de l’actuació, així com
la seva posada en servei.
Tretzè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació administrativa i
de les comunicacions objecte del present expedient.
Catorzè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui menester pel
desenvolupament i executivitat dels precedents acords.
TANCAMENT
I essent les divuit hores i vint-i-cinc minuts, i no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la
Presidència, s’aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta per a constància i validesa de tot el
que s’ha informat, o acordat, si de cas, que signarà el senyor President juntament amb mi, el secretari
interventor accidental que en dono fe.
L’Alcalde
Jordi Serés i Aguilar

El secretari interventor ac.
Jordi Martí i Gasull
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