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ASSUMPTE:
CONTRACTE MIXT D’OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA INSTAL•LACIÓ
ELÈCTRICA DE CAN PASQUAL I DE SUBMINISTRAMENT I SERVEI DE COL•LOCACIÓ DE LES
SEPARACIONS DE L’ANTIC ARXIU MUNICIPAL I DEL DESPATX DE LA PLANTA BAIXA DE
L’EQUIPAMENT MUNICIPAL UBICAT AL CARRER CAVALLERS 26 D’ESPARREGUERA
DECRET

Identificació expedient
OBRES FASE 2 CAN PASQUAL I SUBMINISTRAMENT DE MAMPARES
Fets

CSV: 9e722218-7471-4509-a7e5-9d7371e59a19
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de
1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://tramits.esparreguera.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx

1. L’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha impulsat la tramitació un expedient de contractació que
es composa dels següents documents:
Document

Data

Projecte d’obres inicial

30/11/2020

Text Refós del Projecte d’Obres

24/02/2021

Informe de necessitats i Plec de Prescripcions
Tècniques

03/03/2021

Plec de clàusules administratives

12/03/2021

Informe Jurídic

16/03/2021

Observacions

S’inclouen els imports del material
del cablejat informàtic

2. Les característiques del contracte que es pretén impulsar són les següents:
Tipus de contracte: mixt d’Obres, subministrament i serveis
Objecte del contracte: L’objecte del contracte es per una part les obres consistents en executar l’ampliació
de la instal•lació elèctrica i informàtica i per altra part el subministrament i la col•locació de la separació
amb vidre laminat despatx planta baixa i subministrament i col•locació de policarbonat per a les
separacions de l’antic arxiu municipal de l’edifici de Can Pasqual
Procediment de contractació: obert simplificat abreujat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45259000-7 (treballs de reparació i manteniment d’instal•lacions) i 44112310-4 (parets divisòries)
Valor estimat del contracte: 47.289,18 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 47.289,18 €

IVA%: 21% (9.930,73 €)

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 57.219,91
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Durada de l'execució: 2 mesos

Durada màxima: 2 mesos

Lots:
LOT 1

Codi CPV: 45259000-7 (treballs de reparació i
manteniment d’instal•lacions)

Descripció del lot: Obres d’ampliació elèctrica i informàtica de l’Edifici de Can Pasqual
Valor estimat: 39.950,68 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 39.950,68 €

IVA%: 21% (8.389,64 €)

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 48.340,32 €

LOT 2

Codi CPV: 44112310-4 (parets divisòries)

Descripció del lot: Subministrament i col•locació de la separació amb vidre laminat del despatx planta baixa
i subministrament i col•locació de policarbonat per a les separacions de l’antic arxiu municipal..
Valor estimat: 7.338,50 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 7.338,50 €

IVA%: 21% (1.541,09 €)

CSV: 9e722218-7471-4509-a7e5-9d7371e59a19
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de
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Pressupost base de licitació IVA inclòs: 8.879,59 €

3. Ateses les característiques de l’objecte i l'import del contracte s'opta per l'adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat sumari.

Fonaments de Dret
1. Articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals Segona,
Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la qual es traslladen 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.
2. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
3. Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques.
4. L’Alcalde President és l’òrgan originari per a l’adopció d’aquests acords segons es desprèn
de la Disposició addicional segona de la LCSP.
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RESOLUCIÓ,

Primer: INICIAR I APROVAR l’expedient de contractació, el Plec de Clàusules Administratives
Particular i Plec de Prescripcions Tècniques, mitjançant procediment obert simplificat sumari,
del contracte mixt de les obres d’ampliació de la instal•lació elèctrica de Can Pasqual i de
subministrament i servei de col•locació de les separacions de l’antic arxiu municipal i del
despatx de la planta baixa de l’equipament municipal ubicat al Carrer Cavallers, núm. 26,
d’Esparreguera.
Segon: AUTORITZAR la despesa que per aquest Ajuntament representa la contractació de
referència, d’acord amb el següent:
Exercic
i

Aplicació
Pressupostaria

Lot

Base
imposable

IVA (21%)

Import
total

2021

422 933 63200

1

39.950,68 €

8.389,64 €

48.340,32 €

2021

422 933 63200

2

7.338,50 €

1.541,09 €

8.879,59 €

47.289,18 €

9.930,73
€

57.219,91
€
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TOTAL

Tercer: ORDENAR la convocatòria de la licitació d’aquest contracte, mitjançant anunci inserit
en el Perfil del Contractant, als efectes que les persones interessades puguin presentar les
seves proposicions en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la seva
publicació;
Quart: COMUNICAR aquest acord a la Intervenció municipal, al Servei gestor de l’expedient i
als Servei Jurídics.

Esparreguera, a data de la signatura electrònica

L’alcalde,
Eduard Rivas Mateo

En dono fe
El secretari
Francesc Fernández Ferran
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