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CERTIFICO:
Que en la sessió de la Junta de Govern Local de data 21 de juny de 2018, entre altres,
es prengué el següent acord:
10. Propostes urgents.
b) Contractació de les obres "Arranjament camí públic d'accés al nucli de
població". Aprovació de l'expedient, dels plecs de clàusules i de la convocatoria
de licitació. Exp.168-01 04 006 19/2018.

Vista la Memòria valorada titulada: “Arranjament camí públic d’accés al nucli de
població” a Fornells de la Selva, redactada per l’arquitecte tècnic municipal Sr. Manuel
Moreno Cuadros, i aprovada per la Junta de Govern Local en sessió de data 20 de
juliol de 2017.
Atès que la contractació de l’obra és de naturalesa administrativa; que el valor estimat
del contracte és de 41.317,19€ no trobant-se per tant subjecta a regulació
harmonitzada, segons l’article 21.1 de la LCSP (per ser l’import inferior als
5.548.000€), que la durada del contracte és d’1 mes i que, de conformitat amb el que
disposa l’article 117 de la LCSP procedeix l’aprovació de l’expedient de contractació i
del corresponent plec de clàusules administratives i tècniques particulars.
Atès que la nova Llei de contractes del sector públic obliga a detallar dins el Plec de
clàusules administratives els conceptes pressupostaris de l’actuació a contractar, i vist
que la memòria valorada aprovada l’any 2017 no desglossava dins el pressupost els
conceptes de benefici industrial i despeses generals, s’ha adequat el pressupost de la
memòria valorada detallant el conceptes citats sense modificar en cap cas el
pressupost total d’execució per contracte i s’ha refós en una sola memòria valorada, a
efectes de licitació.
Atès que la tramitació de l’expedient és ordinària, i el procediment d’adjudicació obert
simplificat, atenent a una pluralitat de criteris objectius d’adjudicació.
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 52.2.n) del TRLMRLC, i la
Disposició addicional segona, apartat 9 de la LCSP, la competència per contractar les
obres correspon a l’Alcadia – que per Decret de 19 de juny de 2015 va delegar en la
Junta de Govern- per no superar el preu base de licitació del contracte (49.993,80 €) el
10% dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici 2018 (253.714 €).
Vist l’informe preceptiu de la Secretaria i de la Intervenció de fons.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
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SEGON.- APROVAR l’autorització de la despesa amb càrrec a la partida 1531.61906
codi 2018-03IN del pressupost municipal.
TERCER.- APROVAR el Plec de clàusules jurídico-administratives i econòmiques
particulars i el Plec de prescripcions tècniques (transcripció íntegra de la memòria
valorada) que han de regir la licitació del contracte.
QUART.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte, convocant
licitació pública, pel procediment obert ordinari simplificat, mitjançant diversos criteris
d’adjudicació, a través de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del
contractant de la Corporació.

I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcalde.
Fornells de la Selva.
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PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa, per procediment obert
simplificat amb pluralitat de criteris d’adjudicació, de les obres de la Memòria valorada
titulada “Arranjament camí públic d’accés al nucli de població” (exp. 168-01 04 006
19/2018).
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