CERTIFICAT
ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL

JOSEP FERNANDES RODRIGUEZ, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE SALLENT,
CERTIFICA: Que la Junta de Govern Local, que va tenir lloc el dia 12 de setembre de
2019, va adoptar entre d'altres el següent acord:
16. APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTES: OBRES REFORÇ ESTRUCTURAL
D'UNA PART DEL SOSTRE DE LA PLANTA BAIXA CASA T. AMAT.

ANTECEDENTS DE FET
Vist el projecte tècnic aprovat inicialment per Junta de Govern Local en data 27 d’agost
de 2019.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria d’aquest Ajuntament.
Vist el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la licitació i posterior
adjudicació del contracte d’obres de reforç estructural d’una part del sostre de la planta
baixa de la Casa Torres Amat de Sallent.
Vist que de conformitat amb l’apartat 6 de l’article 159 de la LCSP, procedeix la tramitació
del present expedient de contractació, mitjançant procediment simplificat sumari.
Vist que l’expedient s’ha tramitat conforme preveuen els articles 116 i següent de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP).
Atès que d’acord amb l’informe d’Intervenció obrant a l’expedient, existeix partida suficient
al pressupost municipal per a la contractació de l’obra: 3332.62263.
Atès que completat l’expedient, procedeix, de conformitat amb allò establert en l’article
117 de la LCSP, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de licitació,
així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a la quantitat de SEIXANTA-DOS MIL
CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (62.570,33 €), IVA
inclòs, amb el desglossament següent: 51.711,02 euros de pressupost net i 10.859,31
euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.
FONAMENTS DE DRET
L’òrgan competent per a contractar, a tenor del previst en la Disposició Addicional
Segona de la LCSP, és l’Alcalde, qui ha delegat aquesta competència en la Junt de
Govern per Decret d’Alcaldia, número 181, d’1 de juliol de 2019.
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Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els
següents
ACORDS
1. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat sumari,
del contracte administratiu d’obres de de reforç estructural d’una part del sostre de la
planta baixa de la Casa Torres Amat de Sallent.
2. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la
contractació esmentada.
3. Aprovar la despesa del contracte, que ascendeix a la quantitat de de SEIXANTA-DOS
MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (62.570,33 €),
IVA inclòs, amb el desglossament següent: 51.711,02 euros de pressupost net i
10.859,31 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, amb
càrrec a la partida del vigent pressupost municipal: 3332.62263.
4. Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació del present contracte per
procediment obert simplificat sumari, i anunciar-ne la licitació en el Perfil del
Contractant d’aquest Ajuntament, per a què en el termini de 10 dies hàbils, a comptar
a partir del dia següent a la seva publicació, es puguin presentar propostes, amb el
benentès que si durant si durant el termini d’exposició pública del projecte tècnic es
presentessin al·legacions o reclamacions del projecte, el procediment d’adjudicació
quedarà suspès fins a la resolució de les mateixes.

I perquè se'n prengui coneixement als oportuns efectes, lliuro aquest certificat amb el
vistiplau del Sr. Alcalde, a Sallent, 18 de setembre de 2019.

SECRETARIA ACCIDENTAL

Vistiplau
L’ALCALDE,

(Document signat electrònicament)

(Document signat electrònicament)

