Acta Junta de govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local nº 25/2020 de data 10 de juliol de 2020
Ens: Ajuntament de Móra la Nova
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Extraordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 10 de juliol de 2020
Hora d'inici: 14:30
Hora de finalització: 15:00
Lloc: Sala de Juntes i Comissions
Assistents:
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM)
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM)

Excusen la seva assistència:
Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM)

ACORDS
CONTRACTACIÓ
1. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DEL CONTRACTE MIXT D'EXECUCIÓ DE
SUBMINISTRAMENT I OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL PARQUET DE LA PISTA ESPORTIVA
DEL PAVELLÓ D’ESPORTS DE MÓRA LA NOVA. PROCEDIMENT OBERT, URGENT
Aprovat per unanimitat.

Fets
Considerant que, als efectes previstos en l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, aquesta Alcaldia, en qualitat d'òrgan de
contractació, entén necessari que es tramiti un contracte mixt del subministrament i de les
obres de substitució del parquet de la pista esportiva del pavelló d’esports de Móra la Nova.
Vist l'informe dels Serveis Tècnics municipals, en el qual es detallen els aspectes tècnics
d'aquest, així com la viabilitat d'aquesta actuació, recollint-se la descripció dels treballs a
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realitzar en la corresponent Memòria d'Obres i en els Plecs de Prescripcions Tècniques pels
quals es regirà la licitació.
Vista la retenció de crèdit amb càrrec a l'aplicació pressupostària 01 3421 63204 03, per import
de 99.880,02€ (IVA Inclòs), que suposa el preu del contracte a tramitar.
Vist l'acta de replanteig de l'obra, als efectes previstos en l'article 236 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.
Considerant el que es preveu en els articles 116, 122 i 156 a 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.
Vist l'acta de replanteig de l'obra, els efectes previstos en l'article 236 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.
Vist l'informe jurídic emès per la Secretaria d'aquest Ajuntament.
Vista l'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars pels quals ha de regir-se el
contracte en qüestió.
Vist que, de conformitat amb el que es preveu en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9
/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i el Decret de l’Alcaldia
106/2019 és l'Alcaldia l'òrgan de contractació competent.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Declarar la urgència de la contractació d’acord amb el contingut de l’informe dels
serveis tècnics de data 30/06/2020, fonamentat en les següents raons:
La pista esportiva del Pavelló d’esports situada en l’av. de la Diputació, 26 i ubicat en les
instal•lacions del Poliesportiu d’Antoni Mateu de Móra la Nova té el paviment de parquet en mal
estat a causa d’una fuita d’aigua.
Es tracta d’un equipament de pública concurrència destinat a la pràctica d’activitats i
esdeveniments esportius com futbol sala, bàsquet, handbol, gimnàstica acrònica, gimnàstica
escolar, majorets...i també s’hi celebren campionats oficials de twirling.
A causa del seu mal estat no es poden practicar els esports i les activitats referides.
Donat que cap al setembre es comencen moltes de les activitats esportives, així com la
temporada de futbol sala i el curs escolar que també s’inicia en aquest període, és
imprescindible fer les obres de substitució del parquet al més aviat possible.
SEGON.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert urgent, del
contracte mixt d'execució de subministrament i obres de substitució del parquet de la pista
esportiva del pavelló d’esports de Móra la Nova, per import de 82.545,47 euros (IVA no inclòs),
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corresponents al valor estimat del contracte, als quals s'haurà de repercutir 17.334,55 euros
corresponents a l'Impost sobre el Valor afegit i una durada de 55 dies.
TERCER.- Aprovar la despesa per import de ascendeix a 99.880,02 (IVA inclòs) euros, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 01 3421 63204 03 del Pressupost de despeses de
l'Ajuntament de Móra la Nova per a l'exercici 2020 en vigor.
QUART.-Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i els de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació mitjançant procediment obert del contracte actual.
CINQUÈ.- Procedir a l'obertura del procediment d'adjudicació del contracte actual per
procediment obert, donant ordre que es procedeixi a la publicació del pertinent anunci en el
perfil del contractant d'aquest Ajuntament, perquè en el termini de vint-i-sis dies es presentin
les proposicions que s'estimin pertinents.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

Secretari Interventor

Alcalde

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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