MARM/sgh
M. Assumpció Rodríguez Marín, Secretària de l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans, comarca del Vallès Occidental,
CERTIFICA: Que la Junta de Govern Local, a la sessió de caràcter ordinari
celebrada el dia 18 de març de 2021, va prendre, de manera telemàtica, entre
d’altres, el següent acord:
PRP2021/350 Identificació de l’expedient
Contractació del “Servei per la redacció del Projecte de transformació urbana de
l’Avinguda Catalunya en una travessera urbana i la seva reurbanització, a Palausolità i Plegamans (exp. núm. 2021/08-2341)”.
Relació de fets
Mitjançant providència de l’Alcaldia de data 10 de març de 2021 s’inicia expedient
per a la contractació del servei per la redacció del Projecte de transformació urbana
de l’Avinguda Catalunya en una travessera urbana i la seva reurbanització, a Palausolità i Plegamans exp. 2021/08-2341, en base a l’informe de necessitats de la
contractació núm. 32/21 de data 9 de març de 2021 emès per l’Arquitecte municipal
Sr. Jordi Estruch i Jovell.
El pressupost de la present licitació és de 50.530,27 € (IVA exclòs) CINQUANTA MIL
CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS, més el 21% d’IVA
d’import 10.611,36 € DEU MIL SIS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS, amb un total de pressupost de 61.141,63 € (IVA inclòs) SEIXANTA-UN
MIL CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.
El contracte tindrà una durada d’1 any.
S’acompanya a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars i
Tècniques, pel procediment obert.
Fonaments de dret
En conseqüència i de conformitat amb l’establert en els articles 116 i 117 de la LCSP
9/2017.
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en data 19
de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 de juliol de
2019.
Per unanimitat s’acordà:

PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la contractació del Servei per la redacció del
Projecte de transformació urbana de l’Avinguda Catalunya en una travessera urbana
i la seva reurbanització, a Palau-solità i Plegamans (exp. núm. 2021/08-2341), així
com els Plecs de Clàusules administratives particulars i Plecs de Prescripcions
Tècniques que han de regir el contracte. El procediment de tramitació serà obert i es
caracteritza pel fet de què tot empresari pugui presentar una proposició, quedant
exclosa tota negociació del terme del contracte amb els licitadors.
SEGON.- Autoritzar la despesa corresponent que comporta el present contracte,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30300/15100/600.09 “Redacció d’instruments
i planejament, del vigent pressupost”.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció de Fons.
QUART.- Nomenar a les persones titulars de la mesa de contractació que assistiran
a l’òrgan de contractació i serà el competent per la valoració de les ofertes que es
presentin, de conformitat amb l’article 326 de la LCSP 9/2017, de 8 de novembre, i
que són les que es detallen sense perjudici que es puguin designar persones suplent
en cas d’absència dels titulars:
President: Sr. Oriol Lozano Rocabruna, alcalde
Vocals: Sr. Jordi Plaza Nualart, regidor d’urbanisme
Sra. Mercè Guàrdia Serra, arquitecta tècnica
Sra. M. Assumpció Rodríguez Marín, secretària de la Corporació
Sr. Francesc Pallarols Rusca, interventor municipal
Secretaria: Sra. Teresa Viaplana Costajussà, administrativa
Suplents:
Sra. Eva Soler Guallar, regidora
Sra. Sandra Cortiella Salvador, tècnica de serveis jurídics
Sra. Carme Pérez García, administrativa de la Corporació
CINQUÈ.- Anunciar la licitació pública en el perfil del contractant.

I perquè així consti, expedeixo la present certificació per tal que s’incorpori a
l’expedient de referència, a l’empara del que disposa l’article 206 del ROFRJEL i
amb el vist i plau del senyor Alcalde, a Palau-solità i Plegamans, a 23 de març de
2021.
L'Alcalde
Oriol Lozano Rocabruna

La Secretària,
M. Assumpció Rodríguez Marín

