Expedient núm.: 285/2020
Procediment: Procediment de Contractació
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Vist que per l’Alcaldia s’ha detectat la necessitat de realitzar la contractació de l’obra
“Millora dels accessos al Polígon Industrial Santa Maria d’Artés”, segons memòria
justificativa que consta a l’expedient.

Atès que la Interventora ha emès informe
fiscalització de l'expedient.

de conformitat

amb observacions de la

Examinada la documentació que l'acompanya, assabentat de l'informe de Secretaria
del dia 21 de febrer de 2020 .
De conformitat amb l'establert 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.
Aquesta Alcaldía, per raò de reconeguda urgencia, motivada per tal de donar
compliment als terminis establerts en el Programa de Modernització de Polígons de la
Diputació de Barcelona i a la justificació de la subvenció corresponent,
RESOLC

Primer.- Aprovar, amb caràcter d’urgència , l'expedient de contractació, mitjançant
procediment obert simplificat per a portar a terme les obres de “Millora dels accessos
al Polígon Industrial Santa Maria d’Artés”, convocant la seva licitació.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent: 638.836,79 € IVA inclòs, que per aquest
Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 21 1510 62902 del pressupost de la corporació de l’any 2020, quedant
condicionada suspensivament l’adjudicació de l’obra a l’aprovació definitiva d’aquest i
a l’aprovació definitiva del projecte tècnic de referència.

DECRET

Atès que s’ha redactar i incorporat a l'expedient el Plec de Clàusules administratives
Particulars que han de regir l'adjudicació del contracte.
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Atès que per Decret de l’Alcaldia, s’ha resolt, amb carácter d’urgència , iniciar
l'expedient per a la contractació referenciada, tot motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposada i la tramitació de la mateixa. La urgència motivada per ser
una actuación cofinançada per la Diputació de Barcelona a través del Programa de
Modernització de Polígons , 2 edició i per tal de donar compliment als terminis
establerts en aquest programa.

Número: 2020-0064 Data: 21/02/2020

A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat.

Tercer.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars.
Quart.- 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.
Cinquè.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives
particulars. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar
disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.

-

Setè-. Ratificar la present Resolució pel Ple Corporatiu.
Així ho mana i ho signa Alcalde, a Artés, la Secretària, en dóna fe.
Davant meu,
Secretària,

Alcalde,

Montserrat Bach Pujol

Enric Forcada Valiente
(document signat electrònicament)
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-

Enric Forcada Valiente, Alcalde, que actuarà com a President de la mesa, suplent:
Elisabet Carracedo Mañosa.
Montserrat Bach Pujol, Vocal (Secretària de la Corporació).
Mireia Serra Ferré, Vocal (Interventora de la Corporació).
Glòria Bosch Canudas, Vocal (Arquitecta de la Corporació), suplent: Daniel Reyes
Rodriguez.
Carme Noguera Antonell, que actuarà com a Secretària de la Mesa, suplent:
Montserrat Chumillas Garcia.
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-
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Sisè-. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició
en el perfil de contractant:

