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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1979/2019

La junta de govern local

LLUZAR LÓPEZ DE BRIÑAS GONZALO, EN QUALITAT DE SECRETARI
D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 23 / d’octubre / 2019 s’adoptà l’acord següent:

Vist que s’ha incoat expedient per contractar per les obres del Projecte Executiu de
Reurbanització de la Plaça Lluís Companys de Sentmenat d’acord amb la
documentació tècnica que obra a l’expedient.
Atès que el pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de
preus unitaris, es fixa en la quantitat de quatre-cents cinquanta-dos mil quatre-cents
quaranta-tres euros amb disset cèntims ( 452.443,17,-€ ), IVA inclòs, desglossat :
-

Pressupost d’execució per contracte de les obres descrites en el projecte
executiu, d’import 368.711,98 € (IVA exclòs).
Disseny, fabricació, transport, adequació i col.locació d’una escultura de
pedra artificial al M. Hble. President de la Generalitat de Catalunya, Lluís
Companys i Jover, per import de 5.208,00 € (IVA exclòs).
Fent un total de 373.919,98 (IVA exclòs),
Més 21% IVA 78.523,19 €

Amb càrrec a l’aplicacions pressupostàries del vigent pressupost de l’ajuntament :
320-1330-60900
Vist que s’ha tramitat expedient de contractació i s’ha redactat el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de condicions tècniques que han de regir
l’esmentada contractació mitjançant procediment obert simplificat.
Vist els que estableix l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP).
Vistos els informes del Secretari i del Interventor que figuren a l’expedient.
Atès que per Resolució d’Alcaldia 2019-0601, de data 28 de juny de 2019, l’alcalde
va delegar a la junta de govern local la competència relativa a “les contractacions i
concessions de tota classe i l’aprovació de projectes d’obres i serveis quan la seva
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Alcalde
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Expedient 1979/2019. Inici Licitació Contractació Obres Reurbanització Plaça
Lluís Companys

contractació o concessió sigui competència de l’alcaldia”.
Vista la proposta presentada.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert
simplificat per a l’execució de les obres d’acord amb la documentació tècnica del
Projecte Executiu de Reurbanització de la Plaça Lluís Companys de Sentmenat.
Quin pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de preus
unitaris, es fixa en la quantitat de quatre-cents cinquanta-dos mil quatre-cents
quaranta-tres euros amb disset cèntims ( 452.443,17,-€ ), IVA inclòs, desglossat :
-

Pressupost d’execució per contracte de les obres descrites en el projecte
executiu, d’import 368.711,98 € (IVA exclòs).
Disseny, fabricació, transport, adequació i col.locació d’una escultura de
pedra artificial al M. Hble. President de la Generalitat de Catalunya, Lluís
Companys i Jover, per import de 5.208,00 € (IVA exclòs).
Fent un total de 373.919,98 (IVA exclòs),
Més 21% IVA 78.523,19 €
Amb càrrec a l’aplicació pressupostària del vigent pressupost de l’ajuntament :
320-1330-60900
Segon. Subordinar l’autorització de la despesa a l’existència de crèdit en el
pressupost corresponent a l’exercici 2020.

Quart. Convocar procediment obert simplificat per a l’adjudicació del contracte
administratiu per a l’execució de les obres d’acord amb la documentació tècnica del
Projecte Executiu de Reurbanització de la Plaça Lluís Companys de Sentmenat i
establir un període de 20 dies naturals per a la presentació de proposicions a
comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el perfil de contractant de
l’Ajuntament de Sentmenat.
Cinquè. Sotmetre l’adjudicació del contracte a la condició suspensiva de la
consolidació efectiva dels recursos que han de finançar-lo.
Sisè. Designar responsable del contracte a arquitecte/a municipal, a qui
correspondrà supervisar-ne l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzi
correctament, en aplicació d’allò disposat a l’article 62 la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, 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, s'expedeix la present.
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Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions
tècniques que han de regir el contracte.
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