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PEDRO
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SECRETARI
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L’AJUNTAMENT

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local Ordinària del dia 28 de desembre
de 2020, va adoptar el següent acord:
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Atesa la necessitat de contractar el subministrament de l’equipament esportiu
cardiovascular i de musculació per la sala de FITNESS del nou Complex
Sociocultural i Esportiu de Can Vidalet, en els termes previstos en l’informe de
necessitat i d’idoneïtat i de la memòria justificativa emesa pel Servei de d’
Obres Públiques d’aquest Ajuntament, amb la descripció tècnica realitzada pels
mateixos serveis tècnics als plecs de condicions tècniques
En funció del què disposen els articles 16, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre
disposicions comunes dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del
contracte, i tot en relació amb l'article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
i dels articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es
fa preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la
Intervenció municipal.

S’acorda:
Primer.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient de contractació del
contracte de subministrament de l’equipament esportiu cardiovascular i de
musculació per la sala de FITNESS del nou Complex Sociocultural i Esportiu de
Can Vidalet de conformitat amb el previst a l’informe de memòria justificativa
emès pel Servei d’Obres Públiques.
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, tramitació ordinària i aprovar els plecs de condicions econòmiques
administratives i tècniques, relatius al contracte de subministrament de
l’equipament esportiu cardiovascular i de musculació per la sala de FITNESS
del nou Complex Sociocultural i Esportiu de Can Vidalet t, amb un pressupost
de licitació màxim total de 98.621,91 euros, IVA inclòs, corresponent a
81.505,71 euros de base imposable i 17.116,20 euros d’IVA (21%)
Tercer.- Aprovar l’autorització de la despesa derivada d’aquesta contractació,
IVA inclòs, la qual es farà efectiva per un import màxim de 98.621,91 € (IVA
inclòs), imputable al pressupost municipal vigent a la partida 12-34200-62700
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Quart.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135,
136 i 159 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al perfil del
contractant de la pàgina web municipal.
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Cinquè.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes
a l’article 62 de la LCSP a les següents persones:
-

Miquel Garriga i Garcia, arquitecte, director del servei de Projectes
Urbans.

-

Agustí Erta Solans, arquitecte tècnic del servei de Projectes Urbans.

-

Núria Quintana Berga, tècnica auxiliar del servei de Projectes Urbans.

I perquè consti, expedeixo aquesta certificació, amb l’advertiment de l’article
206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
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