En Meritxell Carrasco Garcia, secretària interina de l’Ajuntament de Sant Salvador
de Guardiola (El Bages)
CERTIFICA: Que, la Junta de Govern Local d’aquesta corporació en la sessió
extraordinària celebrada el dia 02 de març de 2020, va acordar APROVAR per
unanimitat, els següents acords:
<< PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D’OBRES DEL
PROJECTE PER A LA MILLORA DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE SALELLES FASE 1 (lot 01 I lot 03) MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
A la vista dels següents antecedents:
Expedient

Procediment

Denominació

Situació

1054/2019

Actuacions
Urbanístiques

Projecte per a la millora del polígon
industrial de Salelles - Fase 1

En exposició
pública,
aprovació inicial

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Data
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020

Observacions
Falta signatura d’un tècnic

Cal tenir signat informe
necessitats abans de
publicar licitació

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
obres del Projecte per a la millora del polígon industrial de Salelles - Fase 1. D'aquest
projecte es liciten el lot 01 i lot 03. El lot 02 es licitarà més endavant i el lot 04
s'executarà mitjançant compra agregada de l'ACM.
Procediment: Obert

Tramitació: Ordinària

Tipus de contracte: Obres

Accepta renovació: No

Revisió de preus: No

Accepta variants: No

Pressupost base de licitació: 154.675,70 €

Impostos: 21%

Total: 187.157,60 €

Valor estimat del contracte: 242.644,70 €

Impostos: 21%

Total: 293.600,09 €

Data d'inici
execució:
15/06/2020

Data fi execució:
30/09/2020

Garantia provisional: No

Durada execució: 2
mesos i 15 dies

Garantia definitiva: No

Durada màxima:
3 mesos

Garantia complementària: No
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Document
Informe de necessitats
Provisió d’Alcaldia
Informe de Secretaria
Proposta incoació JGL
Plec de clàusules administratives
Informe fiscalització prèvia

Lots:
LOT 1
Codi CPV: 45233223-8
Descripció del lot: Treballs de repavimentació de calçades
Valor estimat: 132.361,37 euros
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 110.301,14 euros
IVA%: 21%
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 133.464,38 euros
Lloc d'execució: Polígon Industrial de Salelles (Sant Salvador de Guardiola)
LOT 3
Codi CPV: 45112000-5
Descripció del lot: Instal·lació de semàfors
Valor estimat: 53.249,47 euros
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 44.374,56 euros
IVA%: 21%
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 53693,22 euros
Lloc d'execució: Polígon Industrial de Salelles (Sant Salvador de Guardiola)
A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació
mitjançant procediment Obert simplificat.

RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment Obert simplificat
per Obres del Projecte per a la millora del polígon industrial de Salelles - Fase 1.
D'aquest projecte es liciten el lot 01 i lot 03. El lot 02 es licitarà més endavant i el lot 04
s'executarà mitjançant compra agregada de l'ACM., convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

IVA

2020

04.15320.61903 (Polígon
Industrial)

154.675,70 € 21%

Total

RC

187.157,60 € 22020/526

QUART. Donar compte de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb 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, i el decret d’alcaldia 393/2019 d’1 de juliol de delegació de
competències

de practicar les anotacions comptables que procedeixin.
CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
SISÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient
de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les
ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.
SETÈ. Designar com a custodis dos membres de la Mesa de Contractació els quals
assumeixin les funcions de Secretari/ària Interventor/a, Tècnic/a de Secretaria i
Tècnica de Serveis econòmics, essent necessari un mínim de dos custodis per a
l’obertura de les proposicions.

La present certificació s’expedeix abans de ser aprovada l’acta corresponent i a
reserva dels termes que resultin de la seva aprovació de conformitat amb el
disposat en l’art. 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre).
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VUITÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
— SRA. GEORGINA MERCADAL VIÑALS, ALCALDESSA, que actuarà com a
Presidenta de la mesa. (Suplent: SRA. SÒNIA VALL I ALMOR – 1A TINENT
D’ALCALDIA).
— SRA. MERITXELL CARRASCO GARCIA, Vocal (SECRETARIA INTERVENTORA
de la Corporació), que actuarà com a Secretària de la Mesa.
— SRA. CRISTINA QUESADA PARERA, Vocal (TÈCNICA DE SECRETARIA).
(Suplent: SRA. CÈLIA GARCIA REQUENA)
— SR. JORDI MORERA SANCHEZ, Vocal (ARQUITECTE TÈCNIC). (Suplent: SR.
XAVIER PONS CAMPS, ARQUIECTE CCB).>>

