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ESTAT

1.- Interventora accidental de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona en nom de Secretària Interventora. Signat
09/11/2021 10:04
2.- Alcalde de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona. Signat 09/11/2021 10:16

SIGNAT
09/11/2021 10:16

CERTIFICAT
Na Núria Torrents Mata, Secretària-interventora accidental de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès),
CERTIFICO: Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2021, va adoptar, a
reserva de l’aprovació de l’acta, l’acord que transcrit literalment diu:
“Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació de les obres “Projecte d’urbanització de l’Avda.
Catalunya, 2ona fase” de Sant Quintí de Mediona.
Incoat expedient de contractació de les obres del “Projecte d’Urbanització de l’Avda. Catalunya, 2ona fase” de
Sant
Quintí
de
Mediona
redactat
pel
despatx
d’arquitectes
Hèlix
Associats,
S.L.P.
Vist que el “Projecte d’Urbanització de l’Avda. Catalunya, 2ona fase” va ser aprovat inicialment pel Ple de
l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 21 de juliol de 2021; exposat al públic durant un termini
de 30 dies va quedar aprovat definitivament, pel transcurs del període d’exposició sense presentació de
reclamacions i/o al·legacions en contra, en data 14 de setembre de 2021. El pressupost de l’obra és de
473.724,66 euros.
Vist que en el pressupost per a l’exercici 2021, hi consta la partida 525/1531/609.01, per a finançar la
contractació de les obres corresponents al projecte bàsic i executiu “Projecte d’urbanització de l’Avda.
Catalunya, 2ona fase” amb un import de 473.724,66 euros.
Vist que consta a l’expedient, tal i com assenyala l'article 236 de la LCSP, l’acta de replanteig del mateix.
Ateses les característiques i l’import del contracte, procedeix el procediment de contractació obert simplificat i
tramitació ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, ja que cal
considerar a més del preu, l’estudi de diferents factors en el desenvolupament de les obres.
Vist el Plec de clàusules administratives particulars així com el Plec de
Segons allò anteriorment dit i en virtut de les competències conferides per la legislació vigent,

prescripcions

tècniques.

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l'expedient per a la contractació de les obres compreses en el “Projecte d’urbanització de
l’Avda. Catalunya, 2ona fase”, aprovant a l'efecte els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que hauran de regir-lo.
Segon.- Autoritzar la despesa que per aquest Ajuntament representa la contractació de referència, amb càrrec a
l’aplicació 525/1531/609.01 de l’estat de despeses del pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a
l’exercici 2021.
Tercer.- Publicar en el Perfil de Contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de vint dies es
presentin les proposicions que es considerin pertinents.”
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I, perquè consti als efectes oportuns, lliuro el present certificat d’ordre i amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde, a Sant Quintí de
Mediona.
(Signat i datat electrònicament)
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