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Josefina Vidal Planagumà, secretària interventora acctal. de l’Ajuntament de la Vall de Bianya
CERTIFICA:
Que el PLE, en la sessió celebrada el dia 19 de setembre de 2018 ha adoptat l’acord següent,
que transcrit literalment diu:
“APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REMODELACIÓ ENLLUMENAT
PUBLIC I MILLORA SERVEIS SECTOR HOSTALNOU I APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES.
Vista la necessitat de dur a terme la contractació de les obres corresponents al “Projecte de
remodelació enllumenat públic i millora de serveis del sector Hostalnou” atès que actualment
l’enllumenat d’aquest sector no compleix la normativa vigent en quant a seguretat i
instal·lacions i també la necessitat de canviar les lluminàries per tal de reduir el consum actual i
la contaminació lumínica, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte tècnica municipal l’11
de maig de 2018.
Els motius de la necessitat de contractar són: donar compliment a la normativa de seguretat
per que a l’enllumenat públic del sector Hostalnou, i reduir el consum i la contaminació
lumínica.
El pressupost base de licitació de les obres s’estableix en 155.472,56€, IVA inclòs.
S’estableix un termini d’execució de les obres de 3 mesos.
El valor estimant del contracte és de 128.489,72€, IVA exclòs, als efectes de determinar el
procediment d’adjudicació i la publicitat.
A l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars, el projecte d’obres
degudament aprovat i demés documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre del 2018, de contractes del sector públic (LCSP).
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb el
previst als articles 13 i 25 de la LCSP.
Tenint en compte el valor estimat del contracte, i atès que el procediment a seguir per a
l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat en virtut dels articles 131 i 159.1.a) de la LCSP.
De conformitat amb els article 116 i 117 de la LCSP.
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Atès que d’acord amb la informació d’intervenció hi ha crèdit suficient a la partida consignada i
pot ordenar-se la despesa proposada.
Examinada la documentació que consta a l’expedient, vist l’informe de Secretaria i de
conformitat amb allò establert a la Disposició addicional segona de la LCSP.
Per tot l’exposat es proposa al PLE,
PRIMER: Aprovar l’expedient de contractació administrativa de les obres de Remodelació
enllumenat públic i millora de serveis del sector Hostalnou, amb un import de licitació de
155.472, 56€, IVA inclòs, i un termini d’execució de 3 mesos.
L’import total de la despesa es ascendeix a 155.472,56€, IVA inclòs. Aquest import es desglossa
en 128.489,72€ de pressupost net, mes 26.982,84€ en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%.
SEGON: Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació
de les obres de remodelació enllumenat públic i millora de serveis del sector Hostalnou.
TERCER: Aprovar despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a la partida
459/61900 del pressupost de l’exercici 2018.
QUART: Convocar la licitació i tramitar l’expedient de contractació de les obres de remodelació
de l’enllumenat públic i millora de serveis del sector Hostalnou, que es tramitarà pel
procediment obert simplificat i procedir a la seva publicació, així com del present acord al
Perfil del contractant de conformitat amb les articles 117 i 135 de la LCSP”.
I perquè així consti, a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, lliuro aquest certificat per
ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.

A la Vall de Bianya, a la data de la signatura electrònica,
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