La Junta de Govern Local en sessió del dia 21 de desembre de 2018, amb l'advertiment a què fa
referència l'article 206 del ROF, adoptà entre altres el següent acord:

Antecedents
Vista la necessitat de licitar el contracte per a l’adjudicació de l’execució de les obres
contemplades al “Projecte de la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia led dels polígons
industrials de Cova Solera i Can Jardí (Rubí).” Aprovat inicialment per Junta de Govern Local en
data 31 d’octubre de 2018.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 681.000,00€, IVA
inclòs, per a un termini de 4 mesos, amb el següent desglossament:
562.809,92 €, pressupost net
118.190,08 € en concepte d’Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del (21%)
El pressupost net es desglossa de la manera següent:
Concepte

P.E.M. (€)

Despeses
generals (13%)

Benefici
industrial
(6%)

Subtotal

IVA (21%)

Pressupost
Execució
Contracte

%

Ma obra

82.828,28 €

10.767,68 €

4.969,70 €

98.565,65 €

20.698,79 €

119.264,44 €

17,51%

Maquinaria

15.604,12 €

2.028,54 €

936,25 €

18.568,90 €

3.899,47 €

22.468,37 €

3,30%

359.017,11 €

46.672,22 €

21.541,03 €

427.230,36 €

89.718,38 €

516.948,74 €

75,91%

15.500,00 €

2.015,00 €

930,00 €

18.445,00 €

3.873,45 €

22.318,45 €

3,28%

472.949,51 €

61.483,44 €

28.376,97 €

562.809,92 €

118.190,08 €

681.000,00 €

100,00%

Materials
Partides alçades

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que figuren en el
“Projecte de la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia led dels polígons industrials de
Cova Solera i Can Jardí (Rubí)”.
Vistos els Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques elaborats per
a l’esmentada contractació.
Vistos els informes que obren a l’expedient.
Vist que s’ha previst el crèdit pressupostari per finançar aquesta inversió en el pressupost 2018, si
bé, tal com estableix l’article 173.6 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals i la
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disposició addicional tercera de la Llei de Contractes del Sector Públic, la seva disponibilitat es
troba subjecte a que es concedeixi prèviament la subvenció sol·licitada.
Atès que la forma de contractació serà mitjançant procediment obert simplificat i la tramitació de
l’expedient té caràcter ordinari.
Vist l’article 116 i 117 en relació amb l’article 28 de la LCSP pel que fa a l’inici i aprovació de
l’expedient de contractació.
Vist l’informe de Secretaria de data 21 de desembre de 2018, així com l’informe de compliment
dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de data 21 de desembre de
2018.
Vista la proposta de la directora de Serveis Centrals i del regidor delegat de Serveis Centrals de
data 21 de desembre de 2018.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13
de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015.

S’ACORDA:

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte per a l’execució de les
obres contemplades al “Projecte de la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia led dels
polígons industrials de Cova Solera i Can Jardí (Rubí).”
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques, elaborat per a la contractació de l’execució de les obres contemplades al “Projecte de
la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia led dels polígons industrials de Cova Solera i
Can Jardí (Rubí).”.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:
Concepte

P.E.M. (€)

Despeses
generals (13%)

Benefici
industrial
(6%)

Subtotal

IVA (21%)

Pressupost
Execució
Contracte

%

Ma obra

82.828,28 €

10.767,68 €

4.969,70 €

98.565,65 €

20.698,79 €

119.264,44 €

17,51%

Maquinaria

15.604,12 €

2.028,54 €

936,25 €

18.568,90 €

3.899,47 €

22.468,37 €

3,30%

46.672,22 € 21.541,03 €

427.230,36 €

89.718,38 €

516.948,74 €

75,91%

930,00 €

18.445,00 €

3.873,45 €

22.318,45 €

3,28%

61.483,44 € 28.376,97 €

562.809,92 €

118.190,08 €

681.000,00 €

100,00%

Materials
Partides
alçades

359.017,11 €
15.500,00 €
472.949,51 €

2.015,00 €
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L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que figuren en el
“Projecte de la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia led dels polígons industrials de
Cova Solera i Can Jardí (Rubí)”.
Tercer.- Procedir a la convocatòria del procediment mitjançant la publicació de l’anunci en el perfil
del contractant.
Quart.- Aprovar l’autorització de la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 4U045 1560B
60903 i, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General per a la
comptabilització en fase definitiva del documents comptable en fase prèvia núm. 920180009392.
Atès que aquesta inversió es finançarà mitjançant subvenció i d’acord amb la Disposició
addicional tercera de la LCSP, es supedita l’adjudicació a la disposició de crèdit adequat i
suficient per garantir les obligacions derivades del contracte en l’exercici corresponent, prèvia
formalització de la subvenció que finança aquesta inversió.
Cinquè.- Publicar al Perfil del Contractant aquest acord d’inici i aprovació de l’expedient i dels
plecs que regulen aquesta contractació, així com l’informe tècnic justificatiu de necessitat del
contracte, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, tal i
com s’exigeix als articles 116 i 117 de la Llei de contractes del Sector Públic
Sisè.-.Comunicar aquest acord als serveis municipals interessats en aquesta contractació.

L'alcaldessa

La secretària

Ana Maria Martínez Martínez

MARTA CUESTA GARCÍA

21/12/2018 15:00:44

21/12/2018 13:50:26
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