Aprovat per unanimitat
Junta de Govern Local
Data: 29 de juliol de 2021
Àrea: Territori
Departament: Obres
Expedient núm. X2021012518
[firma]

Títol de l’acord:
Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat amb
diversos criteris de valoració, de les obres del projecte d’urbanització de l’àrea
esportiva del Parc Vallmora del Masnou. LIC 23/2021.
Text de l’acord:
Vist l’expedient que es tramita per a la contractació promoguda per Urbanisme i Obres
de l’Ajuntament del Masnou de les obres del projecte d’urbanització de l’àrea esportiva
del Parc Vallmora del Masnou, mitjançant procediment obert simplificat amb diversos
criteris de valoració.
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de
346.640,23 euros, IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21%. En
conseqüència, el pressupost màxim del contracte, IVA inclòs, ascendeix a la quantitat
de 419.434,68 euros.
El projecte executiu de les obres es va aprovar inicialment mitjançant acord adoptat
per la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2021 i actualment es troba en fase
d’informació pública.
S’ha incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars per a la
contractació de l’obra, així com els informes de secretaria i d’intervenció.
Segons consta en l’informe emès per secretaria i intervenció hi ha finançament
suficient per executar les obres esmentades.
La convocatòria d’aquestes obres ha de ser mitjançant el procediment obert simplificat,
amb diversos criteri de valoració amb l’aplicació dels articles 156 a 159 de la LCSP.
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre
de 2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020.

ACTS0009

Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat,
amb diversos criteris de valoració, referit a les obres del projecte d’urbanització de
l’àrea esportiva del Parc Vallmora del Masnou, amb un pressupost d’execució per
contracte de 346.640,23 euros, IVA exclòs, més l’import de l’IVA corresponent al 21%,
que ascendeix a la quantitat de 419.434,68 euros, el qual compleix les especificacions
dels articles 116 i 117 de la LCSP.

Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir el
contracte.
Tercer. Autoritzar la despesa derivada de l’execució de les obres que es farà efectiva
amb càrrec a la partida UB.17100 60900 del pressupost municipal de 2021.
Quart. Convocar licitació, mitjançant el procediment obert simplificat amb diversos
criteris de valoració, amb sobre digital, en virtut del que estableixen els articles 131,
135.1 i 4, i 156 a 159 de la LCSP.
Cinquè. Publicar l’anunci de convocatòria de la licitació al perfil del contractant.
Sisè. L’adjudicació del contracte restarà condicionada a l’aprovació definitiva del
projecte executiu de les obres, actualment aprovat inicialment i en fase d’informació
pública.
Setè. Complir altres tràmits preceptius i impulsar-los fins a la formalització del
contracte.
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Posicionament
La Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el
Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra.
Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. Anna Torrijos López (ERC-AM-AM),
hi voten a favor.

