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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 31 de març de 2021
en ús de les facultats que li han estat delegades, adoptà l'acord següent:
"APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE CLAVEGUERAM A DIVERSES ZONES DEL
MUNICIPI DE CERDANYOLA DEL VALLÈS I CONVOCATÒRIA DE LA
LICITACIÓ (151/2020/007)

La Junta de Govern Local en sessió de data 18 de novembre de 2020 va adoptar l’acord
d’aprovar definitivament el projecte d’obres locals ordinàries consistent en la substitució de
trams de clavegueram a diverses zones del municipi de Cerdanyola del Vallès, per import de
tres-cents trenta-quatre mil dos-cents trenta-nou euros amb trenta-sis cèntims (334.239,36€)
inclòs el 21% d'IVA.
L’arquitecta del servei d'Urbanisme ha emès informe justificatiu de la licitació de les obres
esmentades, amb les característiques que l'han de regir, així com el plec de prescripcions
tècniques que regula la contractació.
En l’expedient consta l’acta de replanteig previ de les obres que ens ocupant signada el 25 de
novembre de 2020, així com el document comptable A per assumir la despesa que comporta
la contractació. Igualment consta en l’expedient el document anomenat «full de finançament»
signat per la Intervenció municipal, acreditatiu de l’existència de finançament adequat i
suficient del contracte que ens ocupa, e informe emès per part dels SSEE relatiu a la
verificació del compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
amb l’execució d’aquest contracte.
Per part del Servei de Contractació i Compres s’ha redactat el plec de clàusules
administratives particulars que ha de regir la contractació mitjançant procediment obert
simplificat.
Igualment consta en l’expedient informe jurídic preceptiu de Secretaria favorable emès en
execució de la previsió establerta en la Disposició addicional tercera.8 de la LCSP, amb unes
observacions que han estat traslladades al servei gestor per tal que les tingui en consideració
en les properes licitacions.
De conformitat amb la resolució d’Alcaldia núm. 2.642 de data 15 de juny de 2019,
modificada per resolució d'Alcaldia núm. 3829 de data 1 d'octubre de 2019, per resolució
d'alcaldia núm. 3801 de data 2 de setembre de 2020, per resolució d'alcaldia núm. 4063 de
data 25 de setembre de 2020 i per resolució d'alcaldia núm. 1262 de data 11 de març de 2021,
de delegació de l’exercici de les atribucions d’alcaldia en la Junta de Govern Local i en
determinats regidors i regidores, la Junta de Govern Local
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Primer. DETERMINAR la necessitat de contractar l’execució de les obres de substitució de
trams de clavegueram a diverses zones del municipi de Cerdanyola del Vallès, en tres lots,
que es detallen en el projecte aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local en
sessió de data 18 de novembre de 2020, i informe emès per part de l’arquitecta municipal en
data 14 d’octubre de 2020, a tenor del que disposa l’art. 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 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.
Segon. APROVAR l'expedient de contractació per a l’execució de les obres de substitució
de trams de clavegueram a diverses zones del municipi de Cerdanyola del Vallès, en tres lots,
amb un valor estimat de contracte (VEC) de tres-cents cinquanta-vuit mil tres-cents
trenta-cinc euros amb vuitanta-sis cèntims (358.335,86), IVA exclòs, i el plec de clàusules
administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que han de regir l'esmentada
contractació.
Tercer. APROVAR l’autorització de la despesa que comporta aquesta contractació amb
càrrec a la partida pressupostària 4030-16000-60995-88101 del pressupost vigent, d'un
import de 334.239,36 € i amb núm. d'operació prèvia 920210002059.
Quart. CONVOCAR licitació per procedir a la contractació de l’esmentada obra mitjançant
procediment obert simplificat regulat en l’art. 159 de la LCSP.
Cinquè. COMUNICAR aquest acord al Servei d'urbanisme. "
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor regidor delegat de Secretaria de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
El Regidor delegat de Secretaria,

Aurora Corral García

Javier Sánchez Miras
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