Identificació de l’expedient
CONTRACTE D’OBRES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ NUCLI URBÀ DE
CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS.
Fets
1.- El dia 18 de desembre de 2019, mitjançant decret d’Alcaldia es va iniciar
l’expedient administratiu corresponent a la licitació del contracte d’obres relatiu a
l’execució del projecte d’Urbanització del nucli Urbà, que es correspon amb la fase 2
del projecte d’urbanització, en el qual es va justificar la necessitat del present
contracte en els termes de l’article 28 de la LCSP.
2.- La unitat de contractació va emetre el Plec de clàusules administratives particulars
i als serveis tècnics el plec de prescripcions tècniques reguladores de la present
licitació , essent els següents els principals paràmetres:
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Objecte del contracte

Núm. d’ expedient
Pressupost base de licitació sense IVA

Urbanització del nucli urbà. Fase 2 carrer
Raval. Amb la corresponent rehabilitació
d’aquest carrer on es prioritza als
vianants.
Les actuacions a realitzar segons projecte
són:
- Instal·lar passos soterrats per al
creuament de carrers per part del
cablejat
- Un canvi de l’enllumenat públic i la seva
instal·lació
- Renovar la pavimentació
- Fer unes obres complementaries
d’ocultar un mur e introduir millores
urbanístiques com jardineres
001/2019

Valor estimat del contracte

283.768,27 euros (234.519,23 euros més
49.249,04 euros corresponents al 21%
d’IVA)
234.519,23 euros

Tipus de contracte

Contracte administratiu d’obres

Procediment de contractació
Durada del contracte

Obert simplificat
3 mesos i mig

Codi CPV

45233140-2 Obres auxiliars per a tubs i
cables
4523400-6 Obres de clavegueram
45233200-1
Treballs
diversos
de
pavimentació.
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Òrgan de contractació

Ple

Data decret d’Alcaldia d’inici d’expedient

18/12/2018

Projecte d’obres bàsic i executiu Aprovat inicialment el 26/06/2018 i
d’urbanització del nucli urbà. Fase 2 publicat al BOP de data 27/07/2018. Atès
carrer Raval de Castellfollit de Riubregós
que no hi va haver al·legacions en el
termini d’informació pública , es
considera definitivament aprovat de
conformitat amb l’edicte al BOP el
11/10/2018.
3.- Consta a l’expedient l’informe emès per l’ interventora municipal , en el qual
s’estableix la disponibilitat de crèdit de l’aplicació 450/619.00 prevista en el pressupost
de l’anualitat 2019, per import de 283.768,27 euros.
Fonaments jurídics
1.De conformitat amb l’article 159.4.h) de la LCSP són aplicables els articles 116 i
117b LCSP que regulen l’expedient de contractació així com la seva aprovació.
2.L’article 326 i la Disposició Addicional Segona.7 de la LCSP regula la Mesa de
Contractació , quan a la seva composició, nomenaments dels seus membres per part
de l’òrgan de contractació i la seva publicació al perfil de contractant.
3.Aquest contracte es tramita anticipadament, de conformitat amb la Disposició
Addicional Tercera apartat primer de la LCSP, atès que part del seu finançament
depèn d’una subvenció de la Diputació de Barcelona.
Per tant, aquesta disposició addicional sotmet l’adjudicació a la condició suspensiva de
l’efectivitat consolidació dels recursos que han de finançar la present obra.
4.L’òrgan de contractació de la present licitació correspon al Ple, atès que de
conformitat amb la DA 2a.2 de la LCSP, quan el valor estimat del contracte superi el
10% dels recursos ordinaris del pressupost . així mateix , correspon al Ple aprovar els
plecs de clàusules administratives generals als quals es refereix l’article 121 d’aquesta
Llei.
D’acord amb tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- aprovar l’expedient de contractació de la licitació del contracte d’obres
relatiu a l’execució del projecte D’URBANITZACIÓ NUCLI URBÀ. Fase 2 carrer Raval de
Castellfollit de Riubregós, així com el Plec de clàusules administratives
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 283.768,27 euros (234.519,23 euros més
49.249,04 euros corresponents al 21% d’IVA)
TERCER.- Nomenar els membres de la Mesa de Contractació:
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PRESIDENT
VOCALS

Titular: Sr. Ramon Ibañez Closa, Alcalde-President
Suplent: Sra. Remei Dorado Delgado, Tinent d’Alcalde
Titular: Glòria Querol Padullés, Secretària-Interventora
Suplent: Sabrina Castilla Dorado, tècnica administrativa
Titular: Ferran Pelegrina Ruiz, Arquitecte
Suplent: Josep Ma Adam Duran. Arquitecte

QUART.- Publicar el present acord al perfil del contractant així com la composició de
la Mesa de Contractació.
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