Resolució número: 188
Data: 30/03/2021
Núm. expedient:

2021/00000845F

Origen:

Secretaria General

Sergi Monteserin Heredia, secretari accidental de l’Ajuntament de Gavà
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària de 24 de març de 2021, va adoptar per
unanimitat, entre d’altres, l’acord següent:
APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GRUA MUNICIPAL PER A LA
RETIRADA, TRASLLAT I DIPÒSIT DE VEHICLEDS DE LA VIA PÚBLICA AL TERME
MUNICIPAL DE GAVÀ (CTE. SERV. 01/21)
Antecedents
Al gener de 2014 es va formalitzar un contracte de servei de grua, el qual va ser prorrogat
dos anys fins el gener de 2020.
Posteriorment per circumstàncies que podien generar que la licitació quedés deserta, es va
haver de realitzar una ampliació contractual extraordinària de 6 mesos que va finalitzat el dia
7 d’agost de 2020.
En març de 2020 i fins el 21 de juny 2020 va estar en vigor l’Estat d’alarma decretat per
lluitar contra la pandèmia del Covid-19, i com a conseqüència de l’afectació que va produir
en el funcionament de l’administració es va prorrogar el contracte del servei de la grua per
necessitats derivades de la emergència sanitària, entre el 8 d’agost i fins el 31 de desembre
de 2020.
Per tot l’anteriorment exposat existeix la necessitat de donar tràmit a un nou contracte del
servei esmentat per donar resposta a les necessitats derivades del trànsit i la circulació.
Consten a l’expedient l’informe tècnic de necessitat així com el plec de clàusules
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i els annexos relatius a la
contractació.
La secretària general ha emès informe preceptiu i la intervenció ha efectuat les
corresponents anotacions comptables.
Per tot això, a proposta de la Tinenta d'Alcaldia de l'Àmbit d'Espai Públic, Seguretat i
Convivència, la Junta de Govern local acorda:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació del servei de grua municipal per la retirada,
trasllat i dipòsit de vehicles de la via pública al terme municipal de Gavà (CTE. SERV.
08/20),mitjançant procediment obert no harmonitzat amb criteris de valoració automàtics,
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amb un pressupost màxim de 99.173,55 € IVA exclòs (120.000,00 € IVA inclòs).
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que hauran de regir la esmentada contractació, segons estableixen els articles
122 i 124 de la LLCSP.
El termini de durada d’aquest contracte serà d’1 any a comptar des de la data que s’indiqui
en la formalització del contracte, i es preveu una pròrroga d’un any.
Tercer.- Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant la publicació de
l’anunci de licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Gavà per un període mínim de
15 dies naturals durant els quals els interessats podran presentar les seves proposicions,
conforme estableixen els articles 116, 135 i 156 i ss de la LCSP.
Quart.- Autoritzar la despesa per l’exercici 2021 segons el detall següent:
Exercici
2021

Aplicació pressupostària
35000 1320A 227060021

TOTAL (21% IVA inclòs)

Import
120.000,00 €
120.000,00 €

Cinquè.- Contra aquest acte administratiu es podran interposar, de manera optativa i no
simultània, els recursos següents:

a. Recurs especial en matèria de contractació, de caràcter potestatiu, contra els actes
determinats a l'article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP), que s'haurà de presentar, en els termes establerts a l’article 51 LCSP,
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic o al registre de l’òrgan de
contractació en el termini de quinze dies hàbils a comptar en els termes establerts a
l’article 50.1 LCSP. També es podrà presentar en qualsevol dels llocs establerts a l’article
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, havent de comunicar-se en aquest cas al Tribunal de manera
immediata i de la forma més ràpida possible.
No obstant l’anterior, quan el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de
ple dret de l’article 39.2, apartats c), d), e) o f) LCSP, el termini d’interposició serà de
trenta dies en els termes establerts a l’article 50.2 LCSP. En la resta de supòsits, serà de
sis mesos a comptar des de la formalització del contracte.
Contra la resolució dictada en aquest procediment només es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

b. Recurs contenciós administratiu, directament, sense previ recurs especial en matèria de
contractació de caràcter potestatiu. S'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació davant els jutjats
contenciós administratius de la província de Barcelona.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri adient.
Naturalesa de la fiscalització: Favorable
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I perquè així consti, lliuro aquest certificat amb el vistiplau del tinent d’alcalde de Nova
Govenança i Serveis Generals, a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta
corresponent.
Gavà, a data de la signatura digital
Vist i plau

Tècnic d'Administració General
SERGI MONTESERIN HEREDIA
30 de març del 2021
9:09:06

Tinent d'alcalde de l'Àmbit de Nova
Governança i Serveis Generals
JORDI TORT REINA
30 de marzo de 2021
10:53:34
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