DECRET 269/19
Havent-se proposat per la mesa celebrada en data 4/10/19, deixar vacant la licitació
convocada per la resolució 232/19, de data 28/08/19, del procediment obert simplificat
del contracte d’obres d’execució de les Etapes A i B, de la Fase 2, d’adequació i reforma
de l’antiga nau de Can Fernando Soler (Can Maiol) UA 5A Can Co1, en dos lots.
Havent-se redactat un nou informe proposta, estant el projecte executiu aprovat
definitivament i redactat el plec de clàusules econòmic administratives particulars, de la
licitació per la contractació de les obres d’execució de les Etapes A i B, de la Fase 2,
d’adequació i reforma de l’antiga nau de Can Fernando Soler (Can Maiol) UA 5A Can Co1
per procediment obert, simplificat i urgent.
Atès que la urgència s’ha justificat en base a que la licitació d’aquesta obra és necessària
per a la formalització de les meses de concertació de la Diputació de Barcelona que ha de
fer-se abans del 31 d’octubre del 2019.
Atès que per part d’intervenció s’ha informat l’existència de consignació pressupostària
adient per la finalitat proposada,
Atès que l’òrgan competent de l’Ajuntament per realitzar la convocatòria i aprovar els
plecs és l’Alcalde president, segons determina la DA segona de la Llei 9/17 de contractes
del sector públic quan es valor estimat del contracte no supera el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost, ni te una durada superior a quatre anys.
HE RESOLT
Primer.- Deixar vacant, a proposta de la Mesa celebrada en data 4/10/19, la licitació del
procediment obert simplificat per l’execució de les obres de les de les Etapes A i B, de la
Fase 2, d’adequació i reforma de l’antiga nau de Can Fernando Soler (Can Maiol) UA 5A
Can Co1, en dos lots, convocat per resolució 232/19, de data 28/08/19. (Exp. 560/19).
Segon.- Aprovar la convocatòria del procediment obert simplificat i urgent de la licitació
del contracte d’obres d’execució de les Etapes A i B, de la Fase 2, d’adequació i reforma
de l’antiga nau de Can Fernando Soler (Can Maiol) UA 5A Can Co1 (Exp. 653/2019), en dos
lots:
LOT 1: Etapa‐A consisteix amb l’execució de les instal·lacions generals o “comunitàries”
de l’edifici, de tal manera que posteriorment permetin realitzar les instal·lacions de cada
planta i que aquestes es puguin anar connectant a les instal·lacions generals i puguin

_____

funcionar de forma independent a mesura que s’executin. Aquesta etapa també
contempla els subministres principals de companyies, d’aigua potable/incendis i
electricitat.
LOT 2: Etapa‐B consisteix amb l’execució de les instal·lacions interiors de la planta baixa i
la connexió d’aquestes a les generals ja realitzades en l’Etapa‐A pel seu funcionament
Tercer.- Aprovar el plec de clàusules econòmic administratives particulars que regiran la
licitació i que forma part de l’expedient a tots els efectes.
Quart.- Autoritzar les següents despeses a càrrec del pressupost municipal:
2018/2/INVER/4
Any
2019

Aplicació
pressupostària
830
920 63201

Import
(IVA inclòs)
355.002,38€

Cinquè.- Donar publicitat d’aquests acords al Perfil del contractant durant un termini de
deu dies naturals que serà comú per presentar-se a la licitació i impugnar la convocatòria.
En el cas que hagués impugnacions, s’ajornaria el termini de presentació de pliques fins a
la resolució de les mateixes.
Ho mana i signa l’Alcalde president de l’Ajuntament d’Arenys de Munt (document signat
electrònicament)
L’Alcalde,
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_____

Davant meu,
La secretària,
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