Mònica Iborra i Giró, Secretària Interventora de l’Ajuntament de Vilablareix, comarca del
Gironès,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local de la corporació en sessió ordinària de data
5 de novembre de 2020, va prendre entre d’altres i per unanimitat el següent acord:

RELACIÓ DE FETS
La Junta de Govern Local de la corporació, en sessió ordinària de data 24 de setembre
de 2020, va aprovar definitivament el projecte “Projecte d’urbanització d’un tram del
vial lateral de la carretera de Santa Coloma i un nou vial paral·lel a la llera del
desviament del riu Güell a Vilablareix” redactat per l’arquitecte Josep Manel Garcia
Fernández, per import de 290.566,83€.
Vist l’informe motivant la necessitat e idoneïtat de contractar les obres del projecte
projecte “Projecte d’urbanització d’un tram del vial lateral de la carretera de Santa
Coloma i un nou vial paral·lel a la llera del desviament del riu Güell a Vilablareix”, a
efectes del que disposen els articles 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP) i 35 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Constituirà l’objecte del contracte l’execució de les obres que s’indiquen a continuació:
L’objectiu del present contracte és la urbanització d’un tram del vial lateral de la carretera
de Santa Coloma i un nou vial paral·lel a la llera del desviament del riu Güell a
Vilablareix. La finalitat de la intervenció en aquest carrer és millorar la seva funcionalitat
tant pels vehicles que hi circulen com pels vianants que hi passegen. L’import de licitació
del projecte és de 290.566,83€ (IVA inclòs).
Els serveis municipals han redactat el plec de clàusules administratives particulars
reguladores del contracte d’obra “Projecte d’urbanització d’un tram del vial lateral de la
carretera de Santa Coloma i un nou vial paral·lel a la llera del desviament del riu Güell a
Vilablareix” mitjançant procediment obert simplificat.
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP la celebració de
contractes per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de
l’expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte
en els termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LSCP.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i el
Plec de prescripcions tècniques (Projecte), d’acord amb el que disposa l’article 116.3.
FONAMENTS DE DRET
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Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient de contractació i el Plec de clàusules
administratives particulars reguladores del contracte d’obra “Projecte
d’urbanització d’un tram del vial lateral de la carretera de Santa Coloma i un nou
vial paral·lel a la llera del desviament del riu Güell a Vilablareix” mitjançant
procediment obert simplificat.

-Article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contrctes del Sector Públic, que
estableix l’objecte del contracte d’obra.
-Article 121 i següents de la LCSP que regulen el plec de clàusules administratives
particulars i tècniques dels contractes.
-Articles 159 i següents de la LCSP en quan el procediment d’adjudicació dels contractes
de les administracions Públiques.

Mitjançant Decret d’Alcaldia 97, de data 18 de juny de 2019 es va procedir a delegar de
competències de l’Alcalde a favor de la Junta de Govern Local. Així doncs, correspón a
la Junta de Govern Local aprovar l’expedient de contractació i d’obertura del
procediment d’adjudicació, ordenar la despesa i aprovar el plec de clàusules
administratives.
A proposta de la Presidència i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars reguladores del
contracte d’obra “Projecte d’urbanització d’un tram del vial lateral de la carretera de
Santa Coloma i un nou vial paral·lel a la llera del desviament del riu Güell a
Vilablareix” mitjançant procediment obert simplificat, que es transcriuen a continuació.
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació per procediment obert simplificat de forma
ordinària, aplicant un criteri d’adjudicació quantificable automàticament, que es tramitarà
d’acord amb el que disposen els articles 145, 146 i 159 de la LCSP per al contracte
d’obra “Projecte d’urbanització d’un tram del vial lateral de la carretera de Santa
Coloma i un nou vial paral·lel a la llera del desviament del riu Güell a Vilablareix”
redactat per l’arquitecte Josep Manel Garcia Fernández, per import de 290.566,83€.
Tercer.- Aprovar la despesa del contracte amb càrrec a l’aplicació extrapressupostària,
atès que la despesa deriva del conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Vilablareix i la
Junta de compensació del sector El Perelló i Can Pere Màrtir per l’execució de les obres
d’urbanització extrasectorials, aprovat en sessió plenària de data 5 d’abril de 2018.
Quart.- Anunciar la licitació en el perfil del contractant.
Cinquè.- Complir els tràmits preceptius fins a la formalització del contracte, sense el qual
no podrà començar-se l’execució, incorporant a l’expedient còpia del contracte que
s’atorgui.
I perquè així consti expedeixo la present certificació.
La Secretària
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-La Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contactes del
Sector Públic, en relació amb l’article 274.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que l’òrgan
competent per contractar aquest servei és la Junta de Govern Local de la corporació per
no superar la quantia del contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost
d’aquest Ajuntament.

