AJUNTAMENT
DE GISCLARENY
Elisabet Fustagueras Ruiz, Secretària Interventora de l’Ajuntament de
Gisclareny,
CERTIFICO:
Que el Ple ordinari del Consell Obert l’Ajuntament de Gisclareny, celebrat en data
9 d’abril de 2022, va adoptar l’acord que es transcriu a continuació, amb la
reserva del text definitiu que en resulti de l’aprovació de l’acta:
“3.- PROPOSTA D’ACORD AL PLE D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DEL COBERT VINCULAT A
LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE GISCLARENY.
ANTECEDENTS DE FET
Primer: A la vista de la proposta de la necessitat del contracte per a l’execució
de les obres del projecte de d’Ampliació del cobert vinculat a les dependències
municipals de Gisclareny, redactada per l’alcalde de l’Ajuntament de Gisclareny
Senyor Joan Tor i Tomàs, d’acord amb la qual hi ha les següents:
Necessitat a satisfer:
L’Ajuntament de Gisclareny, l’any 2009, va portar a terme les obres de
construcció d’un edifici destinat a cobert vinculat a l’edifici existent destinat a
dependències municipals situat al paratge El Cluset, per poder donar aixopluc
als equips i maquinària de propietat municipal destinats a la neteja de neu,
desbrossada i manteniment.
Motivat per la necessitat d’una major superfície de cobert per a poder donar
aixopluc als equips i maquinària de propietat municipal destinats a la neteja de
neu, desbrossada i manteniment del camí d’accés i camins veïnals de titularitat
municipal, que actualment requereixen d’una major superfície de cobert,
l’Ajuntament de Gisclareny, vol portar a terme les obres d’ampliació del cobert
vinculat a les dependències municipals.
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Contracte administratiu d’obres
Objecte del contracte: Ampliació del cobert vinculat a les dependències
municipals de Gisclareny.
Procediment de contractació: obert simplificat
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 45213221-8
Valor estimat del contracte: 86.308,13 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 71.329,03 € IVA%: 14.979,10 €
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Durada de l'execució: 2 mesos.
Segon: A la vista de les característiques i de l'import del contracte s’opta per
l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat.
NORMATIVA D’APLICACIÓ:
— 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.
— 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).
Vist quant antecedeix, i en especials els informes de Secretaria, de la Intervenció
i tècnics que obren a l’expedient, es considera que el mateix ha seguit la
tramitació establerta en la legislació aplicable, procedint la seva aprovació a
aquest Ple del Consell Obert, de conformitat amb el que es disposa en la
Disposició Addicional Segona 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.
Per tot el qual, es proposa al Ple l’adopció de la següent proposta d’acord:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat per a l’adjudicació del contracte d’execució de les obres del projecte
d’Ampliació del cobert vinculat a les dependències municipals de Gisclareny.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent per import de 71.329,03 €, que es
correspon al Pressupost base de licitació IVA exclòs, i de 14.979,10 €, que es
correspon a l’Impost sobre el Valor Afegit, amb un total de Valor estimat del
contracte de 86.308,13 €, en base a l’aplicació pressupostària 920/62203 del
Pressupost per l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Gisclareny.
TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques, amb el ben entès que la documentació

AJUNTAMENT
DE GISCLARENY
necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de
publicació de l'anunci de licitació.
SISÈ. Designar els membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant de la manera següent:
Membres
Presidència
Secretari sense dret a vot

Joan Tor i Tomàs, Alcalde.
Glòria Fernández i Fuster, personal
laboral*
Vocal
Elisabet Fustagueras i Ruiz, secretària
interventora municipal
Vocal
Joan Manuel Serarols i Ballús,
arquitecte consultor *
Vocal
Queralt Tor i Guitart, regidora
Vocal
Carles Pastor i Hernández, tècnic del
Consell Comarcal
* Davant la inexistència de funcionaris de carrera, s’habilita excepcionalment per
a la composició de la mesa, tot el personal de la corporació municipal, malgrat
tenir la condició de personal laboral, en els límits de la Llei 9/2017 de Contractes
del Sector Públic.
* La composició de la mesa de contractació s’ha establert atenent els límits de la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
Excepcionalment a falta de suficients funcionaris de carrera o personal laboral
fix, s’ha habilitat tot el personal que presta serveis a l’Ajuntament de Gisclareny,
i s’ha designat per completar la mesa, com a vocal un tècnic del Consell
Comarcal del Berguedà.“.
I perquè així consti i als efectes oportuns lliuro el present certificat, d’ordre i amb
el vist-i-plau del senyor Alcalde.
Vist-i-plau,
L’Alcalde.
Gisclareny, 28 d’abril de 2022.

La Secretària.

