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1.- JORDI JOVÉ PERICH (TCAT) (Secretari - Interventor), 12/07/2022 09:47

Expedient núm. X2022001243 - X2022001243
El Sr. Jordi Jové i Perich, secretari-interventor interí de l’Ajuntament de Breda
CERTIFICA:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 11
de juliol de 2022 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:
Aprovar l'obertura de l'expedient de contractació de l'obra ordinària del Projecte
de consolidació de façanes i cobertes d’una part dels edificis del Claustre del
Monestir de Sant Salvador de Breda. FASE 2.
Antecedents
Consta a l’expedient un informe de necessitat per realitzar la contractació de:
Tipus de contracte: OBRES
Objecte del contracte: Execució del projecte de consolidació de façanes i cobertes
d’una part dels edificis del Claustre del Monestir de Sant Salvador de Breda. FASE 2.
Procediment de contractació: OBERT SIMPLIFICAT
Codi CPV: 45200000-9 - Treballs generals de construcció d’immobles i obres
d’enginyeria civil.
Valor estimat del contracte: 162.030,14 euros
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 162.030,14 euros
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21% IVA inclòs: 34.026,33 euros
Total pressupost d’execució: 196.056,47 euros
Durada de l'execució: 4 mesos
A la vista de les necessitats descrites, s’ha procedit a elaborar un Plec de Clàusules
Econòmic-administratives particulars que han de regular el procediment d’adjudicació
del contracte.
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat, en el qual tot
empresari interessat podrà presentar una proposició.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de les ofertes més avantatjoses
s'atendrà a un sol criteri d'adjudicació, el preu.
En data 7 de juliol de 2022, s’ha emès informe favorable per part del servei de
secretaria intervenció amb observacions.
Legislació aplicable
Els 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 (d'ara endavant, LCSP).
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El 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.
El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de
l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern
Local per a la seva aprovació els següents acords:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació d'obres per la segona fase del Projecte
de consolidació de façanes i cobertes d’una part dels edificis del Claustre del Monestir
de Sant Salvador de Breda, i convocar la seva licitació mitjançant un procediment
obert simplificat, valorant l’oferta econòmicament més avantatjosa d’acord amb un sol
criteri d'adjudicació.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el
contracte d’obres.
Tercer.- Iniciar el procediment de licitació mitjançant la publicació de l’anunci en el
Perfil de contractant, per tal que dins el termini de 15 dies naturals comptats a partir de
l’endemà al de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant, es
puguin presentar proposicions i ofertes per part dels licitadors.
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Quart.Autoritzar la despesa de 196.056,47 euros a càrrec de l’aplicació
pressupostària 336 60903. No obstant, l’adjudicació del contracte es condiciona a la
prèvia i efectiva aprovació de la modificació pressupostaria que té per objecte
suplementar l’aplicació amb 12.500,00 euros, per poder atendre la disposició de la
despesa.
Cinquè.- Comunicar l’obertura de l’expedient al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, atès que aporta un cofinançament de capital de 200.000
euros per l’execució de les dues fases del projecte.
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme
aquest acord
Signat electrònicament.

