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FIR$INT_AYT
DECRET núm.

11184/2022

Antecedents de fet
1. Per Decret 9992/21, de 2 de novembre de 2021, el Tinent d’Alcaldessa de l’Àrea de
Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, va aprovar inicialment
com a obra local ordinària de reforma, el projecte anomenat: “Actuacions de millora a
diferents àrees de jocs infantils de Sabadell” amb un pressupost d’execució material
de 69.410,90 €, i un pressupost d’execució per contracte de 99.944,75 €, IVA inclòs,
imports que inclouen l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb el que preveuen els
articles 4 i 6 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres de construcció.i amb un termini d’execució de 1 mes.
El projecte ha estat aprovat definitivament en data 28 de desembre de 2021.
2. L ’Ajuntament de Sabadell vol portar a terme la licitació del contracte administratiu
d’obres anomenat:“ Actuacions de millora a diferents àrees de jocs infantils de
Sabadell”, amb un pressupost de licitació de 99.944,75 euros (inclòs l’IVA del 21%),
essent el valor estimat del contracte de 82.598,97 euros, i un termini d’execució de 1 mes.
3. L’adjudicació d’aquest contracte d’obres es realitzarà mitjançant procediment obert
simplificat regulat en l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, al tractar-se d’un contracte d’obres amb un valor estimat inferior a
2.000.000,00 euros i no concórrer criteris de judici de valor.
4. Per de dur a terme la contractació d’aquesta obra, s’ha elaborat el corresponent
expedient de contractació, que inclou el Plec de clàusules administratives particulars
anteriorment esmentat i el seu Quadre resum.
5. La Cap del Servei d’Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments i el Cap de Secció
de Parcs i Jardins, a data 1 d’agost de 2022, han emès informe justificatiu de la necessitat
d’aprovar l’expedient d’aquesta contractació.
6. La Cap del Servei d’Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments ha emès informe
en relació a la sostenibilitat financera d’aquest expedient de contractació.
7. Consta l’existència de crèdit suficient i adequat en el Pressupost municipal per fer front
a aquesta despesa, per la qual cosa s’ha emès el document comptable que s’indica en la
part dispositiva.
8. Aquest expedient està subjecte al règim de fiscalització limitada prèvia a la seva
aprovació, d’acord amb els articles 18 i 19 del Reglament de control intern de l’Ajuntament
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de Sabadell (RCIAS), per la qual cosa s’ha elaborat la Relació comptable Q que inclou les
operacions comptables en fase A referides al projecte de despeses i aplicacions
pressupostaries que tot seguit s’indiquen, als efectes d’obtenir aquesta fiscalització:
Relació Q/2022/3847
N. Operació

Fase

920220009275 A

Data

03/06/2022

Referència

22022006719

Projecte

Aplicació

2021 2 AJSBD
15 1

2022 401 1710
61900

Import

Saldo

Text lliure
Actuacions
millora diferents
99.944,75 99.944,75
arees de jocs
infantils
Sabadell-PCJ

9. La responsable jurídica d’aquest expedient ha emès informe jurídic favorable a
l’aprovació d’aquest expedient a data 3 d’agost de 2022.
Fonaments de dret
És d’aplicació la normativa següent:
a). L’article 13 de la LCSP
b). L’article 159 de la LCSP
c). L’article 101 de la LCSP
d). L’article 159 de la LCSP
e). L’article 202 de la LCSP
f). Els articles 145 i 146 de la LCSP
g). L’article 231 de la LCSP
h) La disposició addicional tercera, en el seu apartat 3è.
i) La disposició addicional tercera, en el seu apartat 8è, de la LCSP
j) El decret d’Alcaldia núm. 7579/2020 de 13 de novembre
D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques:
1. Estem davant d’un contracte d’obres.
2. En base al valor estimat del contracte, calculat d’acord amb l’article 101 de la LCSP, el
procediment de licitació i adjudicació serà l’obert simplificat regulat en l’article 159 de la
LCSP. En el càlcul del valor estimat s’han tingut en compte els costos, despeses,
pròrrogues i modificacions per l’execució de l’obra.
3. S’estableixen condicions especials d’execució del contracte.
4. Els criteris de valoració establerts en el Quadre resum (annex 1) del Plec de clàusules
administratives particular, a proposta dels serveis tècnics responsables del contracte,
s’adeqüen a allò que estableix els articles 145 i 146 de la LCSP.
5. L’adjudicació del contracte d’obres requereix la prèvia elaboració, supervisió, aprovació
i replantejament del corresponent projecte.
6. S’ha donat compliment per aquest Ajuntament dels principis d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.
7. El Tinent d’Alcaldessa de l’Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà,
Seguretat i Civisme és el competent per aprovar aquest expedient.
En virtut del que precedeix i en exercici de les competències delegades per Decret de
l’Alcaldia núm. 7579/20, de 2 de novembre de 2020, publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de 13 de novembre de 2020,
Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I

2/4

²58566L6U312L580G0TD2~»

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.

5856 6L6U 312L 580G 0TD2
OTU/2021/375

DOCUMENT NÚM.

OTU16I06W3

DATA

ÀREA

Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme

UNITAT

Oficina tècnico-jurídica Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments

ASSUMPTE

19-09-2022

POS Actuacions millora diferents arees de jocs infantils Sabadell-PCJ

RESOLC
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Quadre resum de
característiques adjunt com Annex I que regiran el contracte d’obres anomenat:
“Actuacions de millora a diferents àrees de jocs infantils de Sabadell”, amb codi
CPV 45236290-9, 37535210-2, 45432111-5
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra anomenada “Actuacions de
millora a diferents àrees de jocs infantils de Sabadell”, la licitació del qual es durà a
terme mitjançant procediment obert simplificat, amb un pressupost de licitació de
99.944,75 euros (IVA inclòs del 21%), amb un termini d’execució de 1 mes i un valor
estimat del contracte de 82.598,97 euros.
Tercer.- Aprovar la proposta d’autorització de despesa per aquesta contractació per igual
import al pressupost de licitació anteriorment aprovat, de conformitat amb la següent
relació comptable Q, el contingut de la qual es descriu en la part expositiva, subjecte al
règim de fiscalització prèvia limitada:
Número de relació: Q/2022/3847
Descripció: POS Actuacions de millora a diferents àrees de jocs infantils de Sabadell

Quart.- Subordinar l’autorització d’aquesta despesa al crèdit que autoritzi el respectiu
pressupost.
Cinquè.- Nomenar els membres de la mesa de contractació que assistiran a aquest òrgan
de contractació, els noms i càrrecs dels quals es descriuen i relacionen en l’apartat V del
Quadre resum (Annex 1 del PCAP) i que, de conformitat amb aquest Plec, aquesta mesa
serà la competent per a la valoració de les ofertes que es presentin i formular, si s’escau,
la proposta d’adjudicació.
Sisè.- 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.
Setè.- 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.
Vuitè.- 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
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de la seva autenticitat i integritat per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Sabadell.
Annex Descripció document
Referència
Codi segur verificació
1
Annex 1 (QR)_POS Actuacions OTU16I06AC 1W14115B4F0O1F260KHJ
millora àrees jocs infantils
2
PCAP+Annexos)_POS Actuacions OTU16I06AD 1E6D214I4V0F0U330YR0
millora àrees jocs infantils

I perquè consti, signo aquest decret.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica
FIR$REG

Rodríguez Padilla, Jesús
TINENT D'ALCALDESSA DE L'AREA DE COHESIÓ
TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ,
SEGURETAT I CIVISME
19-09-2022 13:17
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