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AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Exp. Núm : COBS2021000032

Pot verificar la integritat del document a l’adreça següent : https://ciutada.guixols.cat:9083/OAC/ValidarDoc.jsp

Marta Vila Gutarra, secretària accidental de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols,
comarca del Baix Empordà,
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CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 14 de setembre de 2021
(JGL2021000039 ), adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
«8.1. OBRES DE CANALITZACIÓ I COBERTURA DE LA RIERA DE SANT AMANÇ I DEL
TRAM DESCOBERT DE LA RIERA DEL MONESTIR, EN LA SEVA PRIMERA FASE
(REF. 2833C) (X2021021463)
Aquesta Corporació ha de contractar les obres de canalització i cobertura de la riera Sant
Amanç i d’un tram descobert de la riera Monestir, en la seva primera fase, del projecte
redactat per l’empresa ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting SL, aprovat definitivament pel
Ple de l’Ajuntament en data 26 de setembre de 2019, modificat pel Text refós aprovat pel
Ple de data 29 de juliol de 2021.
En data 1 de juny de 2021, els Serveis Tècnics Municipals van redactar les condicions
tècniques del contracte i l’informe justificatiu de necessitat (codis de verificació electrònica
COVE:
279ba8fc-1c5b-447a-abf9-c3d236ae15de
i
86f49fef-9942-426a-8913ba12d67a8581).
En data 30 de juliol de 2021, es va redactar la proposta de Plec de condicions econòmiques
i administratives particulars que ha de regular el procediment de contractació.
En data 3 d’agost de 2021, la secretària acctal. va emetre informe favorable sobre
l’expedient amb indicació d’una sèrie d’esmenes i observacions sobre l’esmentada
proposta de Plec (COVE: 1c48bb6a-f2f9-4a19-a7b9-e9b383cefd77).
En data 16 d’agost de 2021, es va redactar el Plec de clàusules econòmiques i
administratives particulars que ha de regular el procediment, en base a l’informe emès per
la secretària acctal. (COVE: a1fe817e-d4fd-4eb2-991a-710bb1d948e2).
Aquest contracte es finançarà a càrrec de l’aplicació pressupostària: núm. 13.16100.61900
“Obres xarxa aigua potable i sanejament” (núm. d’operació: 920210002981).
Atès l’art. 117 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 (LCSP).
La Junta de Govern acorda:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de condicions econòmiques i
administratives particulars (PCAP), i de prescripcions tècniques (PPT), de dates 16 d’agost
de 2021 i 1 de juny de 2021, respectivament, per a la contractació de les obres de
canalització i cobertura de la riera Sant Amanç i d’un tram descobert de la riera Monestir, en
la seva primera fase.
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Segon. Iniciar el procediment d’adjudicació en base als esmentats Plecs que, en extracte,
diuen així:
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1. Objecte del contracte. Obres de canalització i cobertura de la riera Sant Amanç i d’un
tram descobert de la riera Monestir, en la seva primera fase, del projecte redactat per
l’empresa ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting SL, aprovat definitivament pel Ple de
l’Ajuntament en data 26 de setembre de 2019, modificat pel Text refós aprovat pel Ple de
data 29 de juliol de 2021.
El contracte comprèn totes les tasques descrites en la clàusula 4a de les prescripcions
tècniques, de data 1 de juny de 2021.
2. Tipus, forma i procediment d’adjudicació. Aquest contracte es classifica com a contracte
d’obres, es tramitarà amb caràcter ordinari i s’adjudicarà mitjançant procediment obert
simplificat, regulat a l’article 159 de la LCSP.
Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte els criteris establerts en l’apartat H
del quadre de característiques (annex I) del PCAP.
3. Pressupost base de licitació. S’estableix el següent import, que servirà de base de
licitació: 918.391,41 euros (IVA a part), desglossat en:
Total FASE 1 PEC
Serveis Endesa
Serveis Gas Natural
Serveis Aqualia
TOTAL abans d'IVA
21% d'IVA
Total, IVA inclòs

889.316,96 €
13.090,60 €
10.333,85 €
5.650,00 €
918.391,41 €
192.862.20 €
1.111.253,61
€

4. Termini d’execució. S’estableix un termini d’execució de les obres de 5 mesos, d’acord
amb el previst en l’apartat D del quadre de característiques del PCAP.
5. Règim de garanties. No s’estableix garantia provisional. L’adjudicatari haurà de dipositar
a l’Ajuntament una garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació.
6. Classificació empresarial. Només podran accedir a la licitació les persones naturals o
jurídiques que, disposant de capacitat d’obrar, acreditin que disposen de la classificació
que es detalla a continuació:
Grup Subgrup Categoria
E

5

4

Així mateix, l’empresa haurà de disposar del mitjans personals que es descriuen en
l’apartat G.2 del quadre de característiques del PCAP.
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7. Termini de presentació d’ofertes. S’estableix un termini de 20 dies naturals, a comptar a
partir del dia següent en què es realitzi la publicació de l’anunci en el Perfil de
contractant de la Corporació, per presentar les ofertes mitjançant l’eina de Sobre
Digital, accessible des de l’anunci de licitació publicat al Perfil, a l’adreça electrònica
següent: http://ciutada.guixols.cat/perfil-contractant
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8. Perfil de contractant. Tota la documentació i actes que afectin al contracte es publicaran
en el Perfil de contractant de l’Ajuntament: http://ciutada.guixols.cat/perfil-contractant
Tercer. Autoritzar la despesa total de 1.111.253,61 euros (IVA inclòs), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària: 13.16100.61900 “Obres xarxa aigua potable i sanejament” del
pressupost municipal de 2021 (núm. d’operació: 920210002981).
Quart. Aprovar l’anul·lació del sobrant existent entre l’autorització i la disposició de la
despesa, si escau i es considera oportú.»
El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió per la Junta de Govern
Local d’acord amb el previst a l’art. 206 del Reglament d’Organització i Funcionament.

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau
de l’alcalde.
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