Alcaldia
Obres i Projectes
c/Sant Josep 7, 4a planta - 08401 Granollers Tel: 938426640 Fax: 938426702

Catalina Victory i Molné, secretària general de l'Ajuntament de Granollers
CERTIFICO: Que en data 18/07/2019 , l'alcalde, Josep Mayoral i Antigas, ha dictat la
Resolució núm. E-5151/2019 següent:
Contracte d'obres (46)
Assumpte: Iniciar l´expedient licitatori del contracte d´obres del Projecte de rehabilitació de
les façanes de l´edifici municipal de Can Puntes (obra 69/18)
Número Expedient: 2019/064 (76/2019/46)
Fets:

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 27 de Novembre de 2018 es
va aprovar inicialment el Projecte de rehabilitació de les façanes de l´edifici municipal
de Can Puntes (obra 69/18), que inclou l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut, amb un
pressupost estimat de 76.572,62 euros més la quantitat de 16.080,25 euros en
concepte del 21% d’IVA, que fa un total de 92.652,87 euros, on queda determinat en
precisió la idoneïtat, naturalesa i extensió de les necessitats que hauran de cobrir-se
mitjançant el corresponent contracte.

2. S'ha efectuat l'acta de replanteig que s'incorpora a aquest expedient.

3. Ateses les característiques d’aquest projecte executiu, es considera com a
procediment més adequat el procediment obert simplificat sumari, tramitació
ordinària, d'acord amb l'article 159.6 de la Llei de Contractes del Sector Públic, oferta
amb varis criteris d'adjudicació i s'ha procedit a redactar el Plec de clàusules
administratives que regiran aquesta contractació.
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4. La despesa serà a càrrec de l’aplicació pressupostària J4100.92041.63206
«Rehabilitació edifici municipal Can Puntes» del vigent pressupost de l’Ajuntament de
Granollers.

5. El responsable del contracte serà el senyor senyor David Ruiz Nieto, arquitecte
tècnic del Servei d’Obres i Projectes de l'Ajuntament de Granollers.
Fonaments de dret :

a) L’article 25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local,
modificada per la Llei 27/1013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’administració local, la conservació i rehabilitació de l’edificació és competència
municipal.

b) L’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel
que fa a la qualificació dels contractes d'obres.

c) Els articles 28, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.

d) L’article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel
que fa a la designació d'un/a responsable del contracte.

e) L’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
pel que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert simplificat sumari.

f) La Disposició Addicional segona de la LCSP, l’ens que proposa la celebració
d’aquest contracte és l’Ajuntament de Granollers, en la seva condició d’Administració
Pública Local, i en aquest cas concret, actua a través de l’alcalde, com òrgan de
contractació amb competència suficient per a fer-ho.
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Resolc

Primer.- Iniciar la licitació mitjançant procediment obert simplificat sumari i tramitació
ordinària, les obres per a l’execució Projecte de rehabilitació de les façanes de l´edifici
municipal de Can Puntes (obra 69/18), amb un pressupost de 76.572,62 euros més la
quantitat de 16.080,25 euros en concepte del 21% d’IVA, que fa un total de 92.652,87 euros,
redactat pels tècnics municipals del Servei d’Obres i Projectes de l’Ajuntament de
Granollers, on queda determinada en precisió la idoneïtat, naturalesa i extensió de les
necessitats que hauran de cobrir-se mitjançant el corresponent contracte, d'acord amb els
fets i fonaments de dret invocats.

Segon.- Autoritzar la despesa de 76.572,62 euros més la quantitat de 16.080,25 euros en
concepte del 21% d’IVA, que fa un total de 92.652,87 euros, per a l'adjudicació del contracte
d’obres per executar Projecte de rehabilitació de les façanes de l´edifici municipal de Can
Puntes (obra núm. 69/18), a càrrec de l’aplicació pressupostària J4100.92041.63206
Rehabilitació edifici municipal Can Puntes

Tercer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que hauran de regir la
tramitació de l'expedient per a l'adjudicació de les obres d'execució del projecte esmentat en
el punt primer.

Quart.- Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al perfil del contractant de la web
municipal.

Cinquè.- Designar com a responsable del contracte al senyor David Ruiz Nieto, arquitecte
tècnic del Servei d'Obres i Projectes de l'Ajuntament, d'acord amb l'article 62 de la Llei de
Contractes del Sector Públic.

Sisè.- Comunicar l’acord al departament de Comptabilitat de l’Ajuntament, als efectes
oportuns.

3/4
Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:
12431777432274135761 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura el present certificat per ordre i amb el
vistiplau del senyor Alcalde, a Granollers el 25/07/2019 .

Signat digitalment per Segell Òrgan
Ajuntament de Granollers
25/07/2019
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