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Joan Manuel Ferrera Izquierdo, Secretari general de l'Ajuntament de la Vila
de CARDEDEU
(Vallès Oriental).
CERTIFICO: Que la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Cardedeu a la
sessió del dia 15 de juliol de 2021, va adoptar, entre altres, els següents
acords:
“

PRP2021/559
–
EXP.
2021/3476
APROVACIÓ
DE
L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE
“OBRES DE
RESTAURACIÓ D'UN TRAM DEL TORRENT LLIBRE (ÀMBIT 1)”
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Url de validació

Metadades

En data 30 de gener de 2020, la Junta de Govern Local, de l’Ajuntament de
Cardedeu, va acordar aprovar definitivament el projecte tècnic de les obres
de restauració d'un tram del Torrent Llibre (àmbit 1).

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

ANTECEDENTS

El contracte té com a objecte d'una primera fase de l'obra continguda al
projecte, que es centra en l’àmbit del pont de la Renfe, és a dir, l’inici del
tram estudiat, amb una longitud de 41m, és clau per a la millora general de
la llera, ja que es passa d’una zona canalitzada que entrega en corba, a una
llera natural. A més, a la zona hi ha un pas per vianants que circula per
l’interior i finalment una escullera que augmenta el fregament incrementant
el calat. Resoldre aquest àmbit millora molts dels problemes actuals de la
zona.
De forma esquemàtica, les diferents
desenvolupament complet de l’obra són:

actuacions

necessàries

pel

- L’eliminació de l’escullera de la base per a reduir la rugositat i evitar així
que la desacceleració provoqui increments de calat molt elevats en aquest
punt.
- L’ampliació de la secció per permetre l’evacuació de més quantitat de
cabal.
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- La creació d’una estructura al marge dret que delimiti el carrer del torrent
per evitar la inundació dels carrers del barri adjacent amb el torrent.
La proposta tècnica per assolir els objectius descrits s’engloben en dos
grans àmbits: Actuacions preliminars, enfocades a la desconstrucció de les
estructures que provoquen problemes, i les actuacions de millora i
revegetació de l’àmbit, en què es generen noves estructures, integrades en
la mesura del possible, i condicionades pels valors de tensions i velocitats
descrits en el punt anterior.
En data 2 de juliol de 2021, els serveis tècnics van emetre memòria
justificativa de la licitació del contracte
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En data 6 de juliol de 2021, es va emetre plec de clàusules administratives
particulars.
En data 6 de juliol de 2021, la TAE de Serveis Generals va emetre informe
jurídic favorable amb la conformitat del secretari general.
En data 8 de juliol de 2021, l’Interventor accidental, ha elaborat informe de
fiscalització prèvia.
FONAMENTS JURÍDICS.
Previ.- L’article 13.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic, de 8 de
novembre de 2017 defineix el contracte d’obres com aquell que té per
objecte la realització d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del
projecte a la realització d’alguns dels treballs enumerats en l’Annex I de la
mateixa llei.
I. Documentació exigida
1. El projecte de les obres.
a. L’article 234 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (TRLMRLC)

Signatura 1 de 2
Joan Manuel
Ferrera Izquierdo

Signatura 2 de 2
15/07/2021

SECRETARI

Núria Pujolàs i
Puigdomènech

15/07/2021

Alcaldessa
accidental

T 938 444 004
F 938 711 477

www.cardedeu.cat
NIF P-0804500-G

cardedeu@cardedeu.cat

3dedb7cea0844179a06f0f8ba4fa50fd001

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Classificador:Certificat -

Url de validació

Metadades

b. L’article 2.2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre,
d’Ordenació de l’Edificació
c. L’article 232, 235 de la LCSP
d. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals
(ROAS)
e. Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció.
2. Memòria Justificativa: articles 28 i 116 de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, i resolució
354/2019, de 30 de novembre del TCCSP.
3. Plec de clàusules administratives: article 122 de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i article 67
del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament General de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
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II. Exigència de crèdit suficient: article 32.b i 116 de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.
III.

Aprovació de l’inici de licitació:
1. Presentació d’ofertes: article 159.3 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
2. Responsable del contracte: article 62 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
3. Publicitat: article 63 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i per l’anunci Annex III secció 4
de la mateixa norma.
4. Competència: Cartipàs Municipal 2019-2023 aprovat per
Decret d’Alcaldia, de data 28 de juny de 2019.
5. Recurs especial en matèria de contractació: article 44 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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Per tot el que he dit proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l'expedient de licitació del contracte “Obres de
restauració d'un tram del Torrent Llibre (àmbit 1)”, convocant la seva
licitació, mitjançant procediment obert simplificat.
SEGON. APROVAR la despesa partint d’un pressupost base de licitació de
88.187,66 € dels quals 15.305,30 € ho són en concepte d’IVA a càrrec de
l’aplicació pressupostària 33 17000 61904 pressupostos participatius,
projecte 2021 2 URBAN 13 1.

Cardedeu.
El Regidor d’Obres, Miquel Pujadas Subiranas
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CINQUÈ.- NOMENAR responsable del contracte el Director Facultatiu de
l’obra que serà objecte de posterior contractació.

ELS REUNITS PER UNANIMITAT APROVEN LA PROPOSTA.

”

Metadades

3dedb7cea0844179a06f0f8ba4fa50fd001

QUART.- PUBLICAR l'anunci de licitació amb la documentació prevista a la
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en el perfil
del contractant que l’Ajuntament de Cardedeu té en la plataforma de
contractació de la Generalitat de Catalunya, als efectes de què en el termini
de VINT DIES naturals, les empreses interessades puguin presentar les
seves proposicions.

I, per a que consti i doni lloc als efectes oportuns, expedeixo la present
certificació, amb el vist-i-plau de la Sra. Alcaldessa accidental, a Cardedeu.
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TERCER.- APROVAR els Plecs de Clàusules Administratives Particulars.
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Vist i plau
L'alcaldessa accidental,

El secretari general,
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Signatura 1 de 2
Joan Manuel
Ferrera Izquierdo

Signatura 2 de 2
15/07/2021

SECRETARI

Núria Pujolàs i
Puigdomènech

15/07/2021

cardedeu@cardedeu.cat

Alcaldessa
accidental

