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L’AJUNTAMENT

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local Ordinària del dia 18 de gener de
2019, va adoptar el següent acord:
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https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Per acord de la Junta de Govern Local de dia 21 de desembre de 2018 es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i els plecs de
condicions econòmiques administratives, relatives al contracte d’obres del Pla
de renovació i millora de l’enllumenat públic de l’ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 3.496.746,64 €, IVA inclòs,
desglossat en un preu net de 2.889.873,26 € i un IVA de 606.873,38 €.
Vista l’errada de transcripció existent en la classificació empresarial exigida en
els Plecs de condicions econòmiques-administatives d’aquest contracte, en el
sentit que s’exigia una categoria 5, quan la categoria màxima que es pot exigir
al grups I) Instal·lacions elèctriques ha de ser la 4, es proposa la modificació en
aquest sentit dels Plecs de condicions econòmiques-administatives que regulen
el contracte d’obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic de
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de conformitat amb el que disposa
l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. Així, la classificació empresarial exigida
a les empreses licitadores seria la següent:
Grupo I) Instalaciones eléctricas
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.
Categoria. 4
S’acorda:
1.- Rectificar l’error material de transcripció existent a la clàusula 13.b) dels
plecs de condicions econòmiques administratives que regeixen la licitació i el
contracte d’obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic de
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat en relació a la categoria exigida de la
classificació empresarial, la qual ha de ser la següent:
Grupo I) Instalaciones eléctricas
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.
Categoria. 4
2.- Publicar al perfil del contractant d’aquest Ajuntament el present acord i
ampliar el termini de presentació d’ofertes fins el dia 1 de març de 2019.
I perquè consti, expedeixo aquesta certificació, amb l’advertiment de l’article
206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, amb el vistiplau de l’alcaldessa.

