Valentí Costa Casademunt, secretari del Consell Comarcal d’Osona,
CERTIFICO:
Que la Comissió Permanent del Ple en sessió ordinària del dia 9 de setembre de 2020
adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
“31. LICITACIÓ CONTRACTE: ADEQUACIÓ DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL
CAMP DE LES LLOSES A TONA
Fets o antecedents
El 50% de l’objecte d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació
Vista la provisió de presidència de data 29 de Juliol de 2020, per la qual es disposa l’inici de
l’expedient per a la contractació de l’obra denominada “Ampliació del Centre d’Interpretació del
Camp de les Lloses, al municipi de Tona ”, mitjançant la modalitat de procediment obert
simplificat i amb varis criteris de valoració, amb un pressupost de licitació de cinc-cents norantanou mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb setanta-nou cèntims (599.388,79 €) anuals, més cent
vint-i-cinc mil vuit-cents setanta-un euros amb seixanta-quatre cèntims (125.871,64 €),
corresponents al 21% d’IVA, d’acord amb les necessitats motivades a la proposta/memòria del
servei emesa pel tècnic Alejandro Pérez Romero en data 22 de Juliol de 2020.
Vistos el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques
inclòs en el projecte executiu i l’informe complementari de treball, redactats per aquesta
contractació i trobats conformes.
L’import total del contracte és de set-cents vint-i-cinc mil dos-cents seixanta euros amb
quaranta-tres cèntims (725.260,43 euros), IVA inclòs i la despesa està prevista en el pla
d’inversions com una despesa plurianual amb el següent detall:



Anualitat 2020 per import de 306.873,75 euros
Anualitat 2021 per import de 418.386,68 euros

Vistos els informes del secretari i la interventora del Consell.
Fonaments de dret
Articles 117, 131, 135, 145, 156 i 159.6, i disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de
contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014 (en endavant LCSP).

El plec de clàusules administratives generals de contractació del Consell Comarcal d’Osona
s’aplica en tot allò que no s’oposi a la LCSP.
De conformitat amb les atribucions conferides en matèria de contractació administrativa
establertes per la Disposició addicional segona apartat 1 de la LCSP.
Resolució de Presidència número 2020PRES000068 de data 21 de febrer de 2020 per la
qual es deleguen competències en matèria d’aprovació de fases d’execució pressupostària
de despeses relatives a contractes.
Base 17a d’execució del pressupost comarcal per a l’exercici 2020.
Per allò exposat, la Comissió Permanent del Ple, per UNANIMITAT dels assistents, que
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Comissió, amb els vots a
favor de Joan Carles Rodríguez i Casadevall d’ERC-AM, Carles Banús i Puigivila de Junts
per CAT, Pere Medina i Serrahima d’IDO, Margarida Feliu i Portabella d’ERC-AM, Marçal
Ortuño i Jolis d’ERC-AM, Marc Verdaguer i Montanyà de Junts per CAT i Núria Roca i
Carrasco d’IDO,
Acorda:
1r.- Aprovar l’expedient per a la contractació de l’obra denominat “Contracte d'obres FEDER:
Ampliació del Centre d'Interpretació del Camp de les Lloses a Tona”, mitjançant tramitació
ordinària pel procediment obert simplificat i amb varis criteris d’adjudicació, amb un
pressupost màxim de licitació de cinc-cents noranta-nou mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb
setanta-nou cèntims (599.388,79 €), més cent vint-i-cinc mil vuit-cents setanta-un euros amb
seixanta-quatre cèntims (125.871,64 €), corresponents al 21%. L’import total del contracte és
de set-cents vint-i-cinc mil dos-cents seixanta euros amb quaranta-tres cèntims (725.260,43
euros), IVA inclòs i la despesa està prevista en el pla d’inversions com una despesa plurianual
amb el següent detall:



Anualitat 2020 per import de 306.873,75 euros
Anualitat 2021 per import de 418.386,68 euros

2n.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació i l’adjudicació del contracte i la no
divisió en lots.
3r.- Autoritzar la despesa derivada d’aquesta contractació amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 15.432.65001 del vigent pressupost comarcal, per un import 306.873,75
euros, IVA inclòs corresponent a l’anualitat 2020.
4t.- Anunciar la licitació del contracte en el perfil del contractant perquè en el termini dels vint
dies hàbils següents a la seva publicació, els interessats puguin presentar les seves
proposicions.”

I perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat, fent la reserva a
que es refereix l’article 206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i a reserva dels termes
que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent.
El secretari
Signat electrònicament

