Sergi Ribas Beltrán, secretari de l’Ajuntament de Sant Celoni,
C E R T I F I C O:
Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 09.09.2021 va adoptar, entre
d’altres, el següent acord:
<< APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’
AMPLIACIÓ DEL TORRENT DE TELLEDA DE SANT CELONI
Per encàrrec municipal, l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Joan Macarró Ortega va
redactar un projecte del Projecte constructiu d’ampliació de la secció del Torrent de Telleda al
seu pas pel polígon industrial de Sant Celoni, que va ser aprovat amb caràcter definitiu per
l’Ajuntament de Sant Celoni en data 17/06/2021.
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El projecte, amb un pressupost que ascendeix a la quantitat de 98.464,38 € IVA inclòs, té per
objecte l’ampliació de la secció de llera en el tram aigües avall de l’obra de fàbrica que creua
la C-35, en el qual s’enretiraran els sediments acumulats, i la construcció dos sorrers aigües
amunt, que permetran la captura i retirada de sediments en un futur.
La proposta plantejada permetrà millorar substancialment les condicions hidràuliques
d’inundabilitat en el seu entorn immediat. L’augment de la capacitat hidràulica permetrà
desaiguar un major cabal respecte la situació actual, reduint els desbordaments del flux
d’aigua. Alhora, la correcta gestió des dessorradors permetrà evitar la colmatació de la llera.
A tals efectes, l’Alcaldia ha ordenat l’inici del procediment per a la contractació de les obres
contemplades al projecte constructiu d’ampliació de la secció del Torrent de Telleda al seu
pas pel polígon industrial de Sant Celoni, redactat per l’ enginyer de camins, canals i ports Sr.
Joan Macarró Ortega i aprovat definitivament en data 17/06/2021.
Des de l’Àrea de Territori i Medi Ambient s’ha elaborat el Plec de clàusules administratives
particulars que ha de regular la contractació i s’ ha emès informe jurídic per la tècnica
d’administració general, validat per Secretaria mitjançant nota de conformitat, assenyalant la
normativa aplicable i el procediment de contractació a seguir.
La Intervenció de fons ha informat que existeix finançament per fer front a les despeses del
contracte.
Fonaments de Dret:

L’anunci de licitació del contracte només precisarà de la publicació al Perfil del contractant de
l’Ajuntament. Tota la documentació necessària per a la presentació d’ofertes haurà d’estar
disponible per mitjans electrònics des del mateix dia de la publicació de l’anunci.
D’acord també amb l’informe de la tècnica d’administració general, atès el valor estimat del
contracte i vist que la seva durada no excedeix de 4 anys, l’òrgan competent en aquest
expedient és la Junta de Govern Local per haver-li delegat la competència l’Alcaldia per
Resolució de 17.06.2019 (publicada al BOP de 01.07.2019). La competència engloba
l’aprovació de l’expedient, l’obertura del procediment d’adjudicació, l’aprovació de la despesa,
l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i l’adjudicació de les obres.
També comprèn l’adopció de les successives fases de realització de la despesa.
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Segons l’ informe de la tècnica d’administració general, el contracte es tramitarà, de manera
ordinària, pel procediment obert simplificat que estableix l’article 159 de la LCSP per tractarse d’un contracte d’obres amb un valor estimat inferior als 2.000.000 € i atès que entre els
criteris d’adjudicació no n’hi ha cap avaluable mitjançant judici de valor.
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A proposta del regidor de Medi Ambient i Urbanisme, per unanimitat, la Junta de Govern Local
ACORDA:
1. Aprovar la contractació de l ‘execució de les obres d’ampliació de la secció del Torrent de
Telleda al seu pas pel polígon industrial de Sant Celoni, mitjançant licitació pel procediment
obert simplificat que regula l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, obres contingudes al projecte constructiu redactat per l’enginyer de camins,
canals i ports Sr.Joan Macarró Ortega i aprovat en data 17/06/2021.
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació.
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al Perfil
del contractant de l’Ajuntament de Sant Celoni.
4. Autoritzar la despesa de 98.464,38 € (81.375,52€ més el 21% d’IVA) a l’aplicació
pressupostària 05.170A0.61937_Obres de millora del pla director de lleres del projecte
comptable 2019.2.05.9 del pressupost municipal per a 2021. >>
I perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde a l’empara de l’article
206 de RD 2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i regim jurídic
dels ens locals a reserva dels termes que resulti de l’aprovació de l’acta.
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
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Vist i plau,
L’alcalde
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