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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1682/2019

La junta de govern local

Brígida Manau Vila, EN QUALITAT DE SECRETÀRIA D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:

EXPEDIENT 1682/2019. PROPOSTA DE L'ALCALDIA RELATIVA A
L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
“PROJECTE EXECUTIU D'INTERVENCIÓ GENERAL DE LA FAÇANA DE
LLEVANT DE L'EDIFICI SITUAT A L'AVINGUDA DEL RASTRILLO
NÚMERO 31 DE CARDONA”.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 d’agost de 2019 es va aprovar
inicialment el projecte anomenat “PROJECTE EXECUTIU D'INTERVENCIÓ GENERAL
DE LA FAÇANA DE LLEVANT DE L'EDIFICI SITUAT A L'AVINGUDA DEL RASTRILLO
NÚMERO 31 DE CARDONA”, amb un pressupost d’execució per contracte de
259.822,15 euros IVA exclòs (285.804,37 euros IVA inclòs).
El projecte d’obres local ordinàries anomenat “Projecte executiu d'intervenció
general de la façana de llevant de l'edifici situat a l'Avinguda del Rastrillo número
31 de Cardona” es finança, en part, a través del Programa complementari
d’Equipaments de la Diputació de Barcelona.
Les característiques del contracte a adjudicar són les següents:
Tipus de contracte
Objecte del contracte

Procediment de contractació
Tipus de tramitació
Codi CPV
Valor estimat del contracte
Pressupost base de licitació IVA exclòs

Obres
Intervenció general de la façana de
llevant de l'edifici situat a l'Avinguda del
Rastrillo número 31 de Cardona, d'acord
amb el projecte executiu aprovat
Obert simplificat
Ordinària
45443000-4 treballs de façana
259.822,15 euros
259.822,15 euros
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Que en la sessió celebrada el 24 de setembre de 2019 s’adoptà l’acord
següent:

Pressupost base de licitació IVA inclòs
Durada d'execució
Lots

285.804,37 euros
6 mesos
No

A la vista de les característiques i l'import del contracte s'opta per l'adjudicació
per mitjà de procediment obert simplificat de conformitat amb allò disposat a
l’article 159.1 LCSP.
S’adjudicarà atenent a diversos criteris d’adjudicació, d’acord amb allò establert
als articles 145 i 146 LCSP.
Examinada la documentació que acompanya l'expedient i de conformitat amb allò
establert a la Disposició Addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, per a la contractació d’obra ordinària corresponent al “PROJECTE
EXECUTIU D'INTERVENCIÓ GENERAL DE LA FAÇANA DE LLEVANT DE L'EDIFICI
SITUAT A L'AVINGUDA DEL RASTRILLO NÚMERO 31 DE CARDONA”, pel
procediment ordinari, amb un pressupost de licitació de 259.822,15 euros IVA
exclòs (285.804,37 euros IVA inclòs), de conformitat amb el projecte aprovat
inicialment en data 22 d’agost de 2019, i convocar la seva licitació.

Par de les obres estan finançades a través del Programa complementari
d’equipaments de la Diputació de Barcelona.
Així mateix, resta condicionat a l’aprovació definitiva del projecte.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà el
contracte.
Tercer.- Publicar l'anunci de licitació al perfil del contractant amb el contingut
contemplat a l'annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic
Quart.- Publicar al perfil del contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació i, en particular, el plec de clàusules administratives
particulars i el projecte d'obres. La documentació necessària per la presentació de
les ofertes haurà d'estar disponible des del mateix dia de publicació de l'anunci de
licitació.
Cinquè.-Facultar l’Alcalde-President per a la signatura de la documentació
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Aquesta contractació es tramita anticipadament en virtut de la disposició
addicional tercera, de manera que està sotmès a la condició suspensiva de
l’obtenció dels corresponents recursos per a obtenir el finançament consolidat
necessari per al contracte.

necessària per poder complimentar l’expedient.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat,
a Cardona, per ordre i amb el vist i plau de l'alcalde-president, Sr. Ferran
Estruch i Torrents, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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