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CERTIFICO:
Que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 21 d'Abril
d'altres, el següent acord:

de 2022 es va adoptar, entre

Aprovació del plec de clàusules que ha de regir el procediment per a la contractació de
les obres a l’entorn del Museu Casteller de Catalunya de Valls.
En sessió de 30 de setembre de 2021 la Junta de Govern Local va acordar declarar deserta la
licitació per a la contractació de les obres d’un parament vertical a la estació transformadora i
entorn del Museu Casteller de Catalunya de Valls iniciada el 5 d’agost de 2021.
Un cop feta la corresponent valoració jurídica i econòmica, així com l’aprovació d’un nou projecte,
s’escau iniciar una nova licitació.
El nou Projecte constructiu d’un parament vertical a l’E.T. del Museu Casteller de Catalunya, plaça
del Blat, 5» ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en sessió de 2 de
desembre de 2021.
El plec de clàusules ha estat objecte d'informe favorable per part de la secretaria.
Aquest contracte es classifica com un contracte administratiu d’obres d'acord amb la Llei de
contractes del sector públic.
Aquest contracte s'adjudicarà mitjançant procediment obert simplificat.
El pressupost d'adjudicació del contracte s'estableix en 99.196,16 eur més 20.831,19 eur en
concepte d’IVA (total: 120.027,35 eur). El valor estimat del contracte és de 119.035,39 eur
El termini contractual s'estableix en 2 mesos.
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La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida
pressupostària 40310-15320-61914.
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De conformitat amb la Disposició Addicional Tercera i article 117 de la LCSP aquest contracte es
tramita anticipadament, pel que la seva adjudicació queda sotmesa a la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del mateix en
l’exercici corresponent.
D'acord amb la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, la competència com a òrgan de contractació correspon a l'Alcaldia. Tanmateix,
vista la delegació a favor de la Junta de Govern Local per Decret d'alcaldia 254/2019, de 9 de juliol
i de conformitat amb els articles 21.1.s) i 21.3 de la LRBRL i 61 de la Llei de contractes del sector
públic.
Per tot l'exposat la Junta de Govern Local adopta el següent acord:
Primer.- Declarar la necessitat de la contractació de les obres d’un parament vertical a la estació
transformadora i entorn del Museu Casteller de Catalunya de Valls, d’acord amb el «Projecte
constructiu d’un parament vertical a l’E.T. del Museu Casteller de Catalunya, plaça del Blat, 5».
Segon.- Aprovar l'inici de l'expedient de contractació les obres d’un parament vertical a la estació
transformadora i entorn del Museu Casteller de Catalunya de Valls, d’acord amb el «Projecte
constructiu d’un parament vertical a l’E.T. del Museu Casteller de Catalunya, plaça del Blat, 5»,
aprovat definitivament per la Junta de Govern Local el 2 de desembre de 2021, amb un
pressupost de 99.196,16 eur més 20.831,19 eur en concepte d’IVA (total: 120.027,35 eur)amb
càrrec a la partida municipal núm.40310-15320-61914.
Tercer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques així com l'obertura de la fase
de licitació per procediment obert simplificat i tramitació ordinària, amb la publicació d'anuncis al
perfil del contractant.
Quart- Aquest contracte es tramita anticipadament, pel que la seva adjudicació queda sotmesa a
la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions
derivades del mateix en l'exercici corresponent.
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I, per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present certificació de l'esborrany de l'acta
redactada, i a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb el disposat a l'art. 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d'ordre de la Sra.
Alcaldessa i amb el seu vist i plau.
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