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[FirmaDecreto]

DEPARTAMENT: COMPRES, CONTRACTACIO
ASSUMPTE: Aprovació de l'expedient, el PCAP i el PCT reguladors
del contracte que té per objecte les obres d’arranjament del
carrer Rius i Taulet
INTERESSAT: DEPARTAMENT D' INTERVENCIO
EXPEDIENT: CCGE2018000117 X2018003058 CO2018046ST
El Sr. Antoni Poveda Zapata, alcalde-president de l'Ajuntament
de Sant Joan Despí, de conformitat amb el que disposa l'article
21 de la Llei 7/1985 de dos d'abril, reguladora de les bases de
règim local, i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya disposo:
Vist l’expedient tramitat per a l’adjudicació mitjançant el
procediment obert simplificat previst a l’article 159 de la LCSP
del contracte que té per objecte l’execució de les obres les
OBRES D’ARRANJAMENT DEL CARRER RIUS I TAULET, amb un pressupost
de 328.925,63 €, l’IVA no inclòs (398.000,01 €, l’IVA inclòs) i
un termini d'execució de 4 mesos, aprovat inicialment per
Resolució de l’Alcaldia núm. 20180001001331 d’1.06.2018.
Atès l’informe d’Intervenció.
Atès l’informe de la Secretària municipal.
Atès el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre
preparació i aprovació dels expedients de contractació.
Atès que consta a l’expedient acreditació de l'existència de
consignació pressupostària adequada i suficient en el pressupost
de 2018.
Atès que aquest expedient és competència de l’Alcalde d’acord
amb el que disposen sobre els òrgans competents per contractar
la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i la Resolució
d’Alcaldia num. 1401, de 29 de juny de 2015.
En conseqüència, RESOLC:
PRIMER.Aprovar
el
Plec
de
Clàusules
Administratives
Particulars regulador del contracte no harmonitzat consistent en
l'execució de les obres d’arranjament del carrer Rius i Taulet,
amb un termini d'execució de 4 mesos, i el pressupost de
licitació que seguidament es detalla:
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Pressupost sense
IVA
328.925,63 €

Tipus d'IVA
21

%

Import IVA
69.074,38 €

Pressupost IVA
inclòs
398.000,01 €

SEGON.Aprovar
l'expedient
de
contractació
i
disposar
l'obertura del procediment d'adjudicació mitjançant procediment
obert simplificat amb més d’un criteri d’adjudicació i
tramitació ordinària d'acord amb el contingut del Projecte i el
Plec de Clàusules Administratives Particulars que s'aproven en
aquesta resolució.
TERCER.- Aprovar l'autorització de despesa màxima per import de
398.000,01 € amb càrrec a la partida 08.15322.619 del pressupost
de 2018.
QUART.- Publicar l'anunci de la licitació en el perfil del
contractant de l'Ajuntament de Sant Joan Despí atorgant un
termini de 20 dies naturals per a la presentació de
proposicions.
CINQUÈ.- Fer constar que l'adjudicació del contracte quedarà
sotmesa
a
l'aprovació
definitiva
del
Projecte
aprovat
inicialment per Resolució de l’Alcaldia núm. 20180001001331
d’1.06.2018
SISÈ.- Donar trasllat d'aquesta resolució al departament
d'Intervenció i als Serveis Tècnics de l'Àrea de Territori.
Informe d’Intervenció favorable
[Firma01-01]

ROLDAN BURGOS, FRANCESC
26/06/2018 11:15:57
Ho mano i signo
[Firma03-01]

POVEDA ZAPATA, ANTONIO
05/07/2018 09:07:10
Diligència per a fer constar que aquest document signat amb
signatura electrònica reconeguda s'inscriu en el llibre de
resolucions i decrets amb el número i data assenyalada a
l'encapçalament. La Secretària.
[Firma04-01]

CAVERO RAMIREZ, MARIA TERESA
05/07/2018 12:21:32
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