SERVEI DE COMPRES, CONTRACTACIÓ I MULTES

DECRET
Vist l'expedient de contractació núm. 44/2019 relatiu a la contractació de les OBRES
CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU DE MODERNITZACIÓ I MILLORA INTEGRAL
D'INFRAESTRUCTURES DELS CARRERS D’ALEMANYA I DE GRAN BRETANYA, entre
l'avinguda Països Catalans i el c/ França i els trams dels carrers intermedis, entre ells, els c/ Itàlia,
Luxemburg i França del Polígon Industrial de Les Comes, en el terme municipal d'Igualada, amb
un pressupost base de licitació de 1.528.925,61 euros IVA exclòs i 1.850.000,00 euros IVA inclòs.
Vist el PROJECTE EXECUTIU DE MODERNITZACIÓ I MILLORA INTEGRAL
D'INFRAESTRUCTURES DELS CARRERS D’ALEMANYA I DE GRAN BRETANYA, entre
l'avinguda Països Catalans i el c/ França i els trams dels carrers intermedis, entre ells, els c/ Itàlia,
Luxemburg i França del Polígon Industrial de Les Comes, en el terme municipal d'Igualada,
redactat per l’enginyer de Camins, Canals i Ports, Josep Serra i Vicente, de l’empresa
PAYMACOTAS ENGINEERING SA i aprovat per decret en data 8.08.2019.
Vist que en l’expedient hi figura informe de data 13.08.2019 en relació a la necessitat i idoneïtat del
contracte.
Vist que en l’expedient hi figura certificat que acredita l’existència de crèdit pressupostari i la
fiscalització de la Intervenció.
Vist que en l’expedient hi figura informe jurídic favorable conformat per la secretària accidental de la
Corporació i per l’Interventora accidental.
Atès que l'article 131 de la LCSP, disposa que el contracte es pot celebrar amb caràcter general
mitjançant el sistema d'adjudicació per procediment obert, i l'article 156, del mateix text determina el
termini de licitació.
Atès que, segons disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, la competència correspon a l’Alcalde.
RESOLC:
Primer.- Iniciar i aprovar expedient per a procedir a la contractació del OBRES CORRESPONENTS
AL
PROJECTE
EXECUTIU
DE
MODERNITZACIÓ
I
MILLORA
INTEGRAL
D'INFRAESTRUCTURES DELS CARRERS D’ALEMANYA I DE GRAN BRETANYA, entre
l'avinguda Països Catalans i el c/ França i els trams dels carrers intermedis, entre ells, els c/ Itàlia,
Luxemburg i França del Polígon Industrial de Les Comes, en el terme municipal d'Igualada (Exp.
44/2019), declarant com a forma de contractació el procediment obert.
Segon.- Autoritzar la despesa de les obres de 1.850.000,00 euros IVA inclòs, amb càrrec a la
partida 40001-15320-61900 del pressupost general de la Corporació per al 2019 i 2020. Indicar
que aquesta actuació forma part del “Pla integral modernització Polígon Les Comes” que està
cofinançada en un 77,27 % per part de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019.
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Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars aplicable a la contractació
esmentada.
Quart.- La resolució de l'expedient de contractació, i per tant, la seva adjudicació, queda
condicionada a l'aprovació definitiva del projecte tècnic. Cas que es presentin reclamacions al
projecte tècnic, la licitació s'ajornarà quan resulti necessari.
Cinquè.- Convocar la licitació, mitjançant anunci al Perfil del Contractant, durant un termini de 26
dies naturals, a comptar de l’endemà de la data de publicació de l’anunci referit.
Sisè.- Designar, de conformitat amb l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, com a responsable d'aquest contracte l’Arquitecte Municipal, correu electrònic:
crespoc@aj-igualada.net i telèfon de contacte 938031950 (ext. 2270).
Setè.- Publicar, al Perfil del Contractant: el plec de clàusules administratives particulars i el projecte
tècnic, l'acord d’aprovació de l’expedient i l'anunci de convocatòria.
Així ho mano i signo.
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