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lsecció de Contractació]

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A aprovar la contractació i obrir el procediment licitatori
per a I'adjud¡cac¡ó de les obres corresponents a la memória valorada per a l'adequació de la
pista esport¡va a l'lES Torras i Bages a I'avinguda Can Serra 101 de I'Hospitalet.
El tinent d'alcaldia, titular de l'Area d'Espai Públic, Habitatge, urbanisme I sostenibil¡tat, en
exercici de les facultats que li atorguen els Decrets de l'alcaldia 5700 i 5703 de i7 de iunv de
2019, aquest darrer publicat en el BOPB de I de juliol de 2019, per la present, propósa a ta
Junta de Govern Local l'adopció dels acords següents:
Per Acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 24 de maig de 20i9, es
va aprovar inlcialment la memdria valorada per a l'adequació de la p¡sta esportiva a l,lES
Torras ¡ Pry9. r I'avinguda can serra 10 1 de l'Hospitalet, que va restai aprovat amb
carácter definitiu en data 24 de juliol de 2019, per no haver-se presentat cap al.legació ni
reclamació (c441201 8).

Per Providéncia del tinent d'alcaldia de I'Area cf'Espai públic, Habitatge, urbanisme
sostenibilitat, s'ha disposat l'inici de I'expedient administratiu per procedir á ia contractació
de les obres corresponents a la memória valorada per a I'adequació de la pista esportiva a
l'lES Torras iBages a I'avinguda Can Serra 101 de I'Hospitalet.

r

s'han redactat les cláusules administratives particulars itécniques que hauran de regir la
contractació, mitjangant procediment obert simplificat, de les obres corresponents a la
memór¡a valorada per a l'adequació de la pista esportiva a l'lES Torras i Bages a l,avinguoa
Can Serra 'lO1 de l'Hospitalet
El valor estimat del contracte, calculat de conformitat amb I'art. 101 de la Llei 9/2017. de g
de novembre, de Contractes del Sector públic, és de 242.663,g1euros, desglossat en:

-

obres:

Pressupost execució
Modificacions amb increment del

cost:

202.219,g4 euros
40.443,97 euros

La despesa derivada de la contractació per import de 244.6g6,01 euros (202.219,g4 euros
més 42.466,17 euros del 21% d'lvA) anirá a cárec del pressupost municipal ae zoi9.
Vist I'informe jurídic i la documentació que ¡ntegra l,exped¡ent administratiu.

Vistes les competénc¡es atribuides a la Junta de Govern Local en virtut de la Disposició
Addicional segona, apartat 4, de la Llei 912017, de g de novembre, de contractes del secror
Públic.

La Junta de Govern Local, a proposta del tinent d'alcaldia de l'Area d'Espai públic.
Hab¡tatge, Urbanisme i Sostenibilitat.
ACORDA:

.../continua

112

Acord Junta Govern Local
Núm.: [1 5]U0301 00/05798

Ajuntsrñent de L'Hosp¡t¡let

iroa d'Erpai

P¡¡bt¡c, ilabltótgc,

Fult.

Urbani¡mG i So3tenibilit¡t
Ponüncia

212

Reg.Expedients núm.: 30589/201 9

lsecc¡ó de Conkactaciól

Primer.- APROVAR la contractació de les obres corresponents a la memória valorada per a
l'adequació de la pista esportiva a l'lES Torras i Bages a l'avinguda Can Serra 101 de
l'Hospitalet, per un valor estimat de contracte de 242.663,81 euros.

Segon.- APROVAR les cláusules administratives particulars itécniques que han de regir la
contractació de les obres corresponents a la memória valorada per a I'adequació de la pista
esportiva a l'lES Torras iBages a I'avinguda Can Serra 101 de I'Hospitalet.

Tercer.- APROVAR la despesa derivada de I'execució del contracte, per ¡mport de
244.686,01 euros (202.219,84 euros més 42.466,17 euros del 21o/o d'lVA), que es fará
efectiva amb cárrec a l'aplicació pressupostária 04.3420.226.99.00 del pressupost municipal
de 2019, segons certificat de retenció de crédits núm. 190045632, de data 26 de setembre
de 2019, emés per la Intervenció General.

Quart.- oBRIR el procediment licitatori per a l'adjudicac¡ó, mitjangant plocediment obert
simolificat. de les obres corresponents a la memória valorada per a I'adequació de la pista
esportiva a l'lES Torras i Bages a I'avinguda Can Serra 101 de l'Hospitalet.
Cinqué.- Comunicar aquests acords als Serveis Técnics Municipals

ia

la

Intervenció

General.

Aixó no obstant, la Junta de Govern Local, acordará el que consideri més adient.
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