CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

372/2020

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Francesc Llaó Calderó, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 28 de d’abril de 2020 s’adoptà l’acord següent:

Expedient 372/2020. Contractació d'obres per procediment obert
simplificat
L’Ajuntament de Puigpelat, amb la intenció d’anar millorant els carrers del nucli
urbà, té interès en la remodelació del carrer de Les Escoles. Aquest carrer té
caràcter peatonal i és el que dóna accés a la piscina als diferents usuaris, a les
Escoles Velles, Càritas, Associació La Cuca de Puigpelat, al CAP i al local de
l’Associació de dones Orquídia.

Per part de l’Alcaldia s’ha elaborat la memòria justificativa de la necessitat del
contracte que determina les següent característiques de la licitació:
PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL CARRER DE LES ESCOLES

Procediment
Tramitació
Tipus de Contracte

Obertura
Simplificada
Obres

Classificació CPV principal
Accepta revisió de preus
Accepta variants

4523352-0
No
No
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L’objecte d’aquesta licitació és l’enderroc i pavimentació del Carrer de Les
Escoles, la construcció d’una nova xarxa d’abastament d’aigua i el soterrament
d’un tram de xarxa telefònica aèria.

Pressupost base de licitació
Impostos
Total

74.366,96 €
15.616,92 €
89.983,21 €

Valor estimat del contracte
Impostos
Total

74.336.29 €
15.616,92 €
89.983.21

Durada execució
Durada màxima

En funció de la finalització de l’estat
d’alarma
En funció de la finalització de l’estat
d’alarma
2 mesos
2 mesos

Garantia provisional
Garantia definitiva
Grantia complementaria

No
Sí
No

Data d’inici d’execució
Data fi d’execució

Atesa la poca entitat del contracte i la difícil coordinació de diferents
contractistes en un espai reduït com el carrer de les Escoles, no es preveuen
lots per a l’execució del contracte

El carrer de les Escoles, actualment, està pavimentat amb formigó i aglomerat
trobant-se aquests en força malt estat. Per una altre banda, la xarxa d’aigua és
de fibrociment i es troba infradimensionada.
A les obres a realitzar es pretén solucionar les mancances indicades
anteriorment es preveu la contractació de les següents obres atès que
l’ajuntament no disposa dels mitjans per poder executar els treballs previstos:
- Enderrocs i pavimentació.
- Nova xarxa d’abastament d’aigua.
- Soterrament d’un tram de xarxa telefònica aèria.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Junta de
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La necessitat a satisfer amb l’execució del contracte es basa en els següents
fets:

Govern Local, per delegació de competències atorgades per l’Alcaldia
mitjançant Decret de 15 de juliol de 2019, acorda per unanimitat:
Primer.- Iniciar l'expedient per a la contractació per a l’execució del projecte de
remodelació del carrer de les escoles mitjançant procediment obert simplificat.
Segon.- Justificar la celebració del contracte pels següents motius:
L’execució dels treballs previstos al projecte per a la remodelació del carrer de
les escoles no pot ser executat pels mitjans propis de l’ajuntament atès que no
es disposa dels mitjans materials i personals per desenvolupar aquest projecte.
Tercer.- Ordenar la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars
que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per
ordre i amb el vist i plau de la Sra. Alcaldessa.
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