NOTIFICACIO
En compliment al disposat a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, li notifico
l’acord pres en l’assumpte que s’indica per la Junta de Govern Local en data
21 de desembre de 2020, amb la salvetat del que estableix l´article 206 del
Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, de 28 de novembre de 1986, que diu el següent:
3.D.2) ESTUDI I APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLEC DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES
PARTICULARS
PER
A
LA
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE
CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR A LA ZONA ESCOLAR
DE VANDELLÒS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI
(EXP. 3351/2020)
Atès que s’ha confeccionat el Plec de clàusules administratives particulars
per a la contractació de les obres del projecte d’instal·lació de caldera de
biomassa i xarxa de calor a la zona escolar de Vandellòs per procediment
obert simplificat sumari.
Vist l'informe jurídic emès per la Secretària General, i que consta a
l’expedient.

Vist el que disposen els articles 13, 159.6 i 308 i següents i disposició
addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic , per la que se transposen al ordenament jurídic espanyol, les
directives del Parlament europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014.
Atès el que disposa l’article 21 1.p de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora
de les bases del règim local, 53 1.q) del Decret-Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de
Catalunya i el Decret de l’Alcaldia de 27-06-2019 que figura a la sessió
plenària del 4 de juliol del 2019, pel que s’efectua la delegació a favor de la
Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents amb dret a vot,
ACORDA:
1. Aprovar l'expedient de contractació, amb caràcter ordinari, mitjançant
procediment obert simplificat sumari, per a la contractació de les obres del
projecte d’instal·lació de caldera de biomassa i xarxa de calor a la zona
escolar de Vandellòs, convocant la seva licitació.
2. Autoritzar, en quantia de 65.690,86€ (IVA inclòs), a l’aplicació
pressupostària 16/172/62301_Caldera de Biomassa Llar d’Infants i Escola de
Vandellòs.
3. Aprovar inicialment el Plec de Plec de clàusules administratives
particulars per a la contractació de les obres del projecte d’instal·lació de
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Vist l'informe emès per la intervenció municipal, i que consta a l’expedient.

La Secretària
Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant, document signat electrònicament al
marge.
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caldera de biomassa i xarxa de calor a la zona escolar de Vandellòs per
procediment obert simplificat sumari, que s’adjunta com Annex I a l’acta.
4. Sotmetre a informació pública l’esmentat Plec pel termini de 5 dies
hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació al perfil del
contractant. Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus de
reclamació i/o al·legació s’entendrà aprovat definitivament aquest plec,
sense necessitat d’ulterior acord, procedint-se a la publicació del mateix a la
pàgina web de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, al perfil
del contractant de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Simultàniament, l'anunci de licitació per a l'adjudicació del contracte es
publicarà en el perfil de contractant durant el termini de 10 dies hàbils.
Les proposicions dels interessats, que hauran d'ajustar-se al previst en el
plec de clàusules administratives, impliquen l'acceptació incondicionada del
contingut d'aquestes condicions, i es presentaran pels interessats en el
termini de deu dies hàbils des de l'endemà al de la publicació de l'anunci de
licitació en el perfil de contractant.
Les proposicions hauran de presentar-se necessària i únicament en el
registre indicat en l'anunci de licitació.
Els licitadors hauran de presentar les seves ofertes obligatòriament de
forma electrònica a través de l’eina de preparació i presentació d’ofertes de
la Plataforma de Contractació del Sector Públic de Catalunya
En el supòsit d’interposar-se reclamacions contra els Plecs, es suspendrà la
data de finalització per a la presentació de proposicions econòmiques i es
procedirà, en el seu cas, a la resolució del contingut de les al·legacions i es
fixarà nova data de presentació d’ofertes.
5. Notificar aquest acord als efectes adients als serveis tècnics
municipals, al tècnic de l’OMAC, a la cap de premsa, a les regidories
corresponents i a la intervenció municipal.

