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23/05/2022 - Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 23 de maig de 2022 i
segons proposta de la Tinència d’Alcaldia de l’Àrea de Cohesió Territorial,
Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, ha adoptat el següent ACORD:
Aprovació de l'Annex 2 del plec de prescripcions tècniques particulars del contracte
mixt de subministrament i serveis per a la instal·lació i posada en funcionament d'un
Sistema d'Ajuda a l'Explotació (SAE) per al servei de transport públic urbà (Exp.
OTU/2022/2014).
Antecedents de fet
1.- La Junta de Govern Local, en sessió del 19 d’abril de 2022,va aprovar el Plec de
clàusules administratives particulars i el Quadre resum de característiques adjunt com
Annex núm. 1 que regiran el contracte mixt de subministrament i serveis anomenat:
“Subministrament i servei per a la instal·lació i posada en funcionament d'un sistema
d'ajuda a l'explotació (SAE) per al servei de transport públic urbà de Sabadell”, amb
codis CPV 32500000 i CPV 51300000, així com el plec de prescripcions tècniques.
En el mateix acord es va aprovar el document annex anomenat PPT Subministrament,
instal·lació i posada en funcionament d'un sistema d'ajuda a l'Explotació (SAE), de
referència OTU16I02CV i amb codi segur de verificació 145L48266W130X0Z08GJ.
2.- Que en l’esmentat document no es va incloure l’arxiu referent a l’annex 2 (Flota) del
plec de prescripcions tècniques i, per tant, no va ser aprovat en aquell acte.
3.- La responsable jurídica de l’expedient informa favorablement el 20 de maig de 2022.
4.- Aquest expedient no està subjecte al règim de fiscalització prèvia, en tractar-se de
l’aprovació d’un document annex del plec de prescripcions tècniques.
Fonaments de Dret
És d’aplicació la normativa següent:
a) L’article 116.3 de la Llei 9/17, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP)
b) L’article 136 de la LCSP
c) El Decret d’Alcaldia 6749/2019, de 25 de juny de 2019, pel qual delega a la Junta de
Govern Local determinades atribucions.
D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques:
1. De conformitat amb l’article 116.3 de la LCSP a l’expedient s’incorporarà el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques. Donat que al plec
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de prescripcions tècniques es fa referència a l’annex 2 anomenat Flota i que aquest no es
va annexar en el moment de l’aprovació del plec de prescripcions tècniques, es fa necessari
aprovar-lo en aquest moment.
2.. Estableix l’article 136 de la LCSP que l’òrgan de contractació podrà ampliar el termini
inicial de presentació de les ofertes i sol·licituds de participació. Es considera necessari
ampliar el termini de presentació d’ofertes en un termini de 3 dies naturals tenint en compte
el temps que raonablement pot ser necessari per elaborar les ofertes.
3.- La competència per aprovar aquest expedient és de la Junta de Govern Local per
delegació del Decret d’Alcaldia núm. 6749/2019, de 25 de juny.
Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local adopta el següents
ACORDS
Primer. Aprovar el document annex que s’identifica a continuació, el codi segur de
verificació del qual permet la comprovació de la seva autenticitat i integritat per mitjà de la
seu electrònica de l’Ajuntament de Sabadell i que forma part del Plec de prescripcions
tècniques del contracte mixt de subministrament i serveis anomenat “Subministrament i
servei per a la instal·lació i posada en funcionament d'un sistema d'ajuda a
l'explotació (SAE) per al servei de transport públic urbà de Sabadell” que va aprovar
inicialment la Junta de Govern Local, en sessió del 19 d’abril de 2022:
Annex Descripció document
Referència
Codi segur verificació
1
Annex 2 del plec de prescripcions OTU16I03T8 710G4Q3K0S3R3T5M06YP
tècniques (Flota)
Segon. Aprovar una ampliació del termini inicial per a la presentació d’ofertes de 3 dies
naturals en el contracte mixt de subministrament i serveis anomenat “Subministrament i
servei per a la instal·lació i posada en funcionament d'un sistema d'ajuda a
l'explotació (SAE) per al servei de transport públic urbà de Sabadell”
Tercer. Publicar el present acord 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.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

FIR$REG

Marta Farrés Falgueras
ALCALDESSA
25-05-2022 16:25:09

FIR$SEGE_0
Cabezuelo Valencia, David
SECRETARI GENERAL
26/05/2022 09:49
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