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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1070/2018

La Junta de Govern Local

Assumpta Crosas Armengol, EN QUALITAT DE SECRETÀRIA D’AQUEST
ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 7 / de març / 2019 s’adoptà l’acord següent:

I.- Mitjançant Acord de la Junta de Govern Local, celebrada el 27 de desembre de
2018, es va aprovar l’expedient de contractació i convocatòria de la licitació de les
obres de referència, aprovant-se el corresponent Plec de Clàusules Administratives
Particulars, així com, la publicació al Perfil del Contractant de la Corporació.
II.- Mitjançant Acord de la Junta de Govern Local, celebrada el 14 de febrer de 2019,
es va aprovar la classificació d’ofertes per a la contractació de l’obra en qüestió, i es
va requerir a l’empresari “EUGENÍ CANAL ANGLADA”, per tal de que presentés la
documentació necessària per tal de procedir a l’adjudicació de l’obra.
III.- Per tal de respondre de les obligacions derivades d’aquest contracte,
l’empresari “EUGENÍ CANAL ANGLADA”, va dipositar garantia definitiva per import
de MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS (1.635.-€), davant de l’Ajuntament de
Les Masies de Voltregà.
Fonaments de dret
L’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
pel que es transposen 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, estableix
que l’òrgan de contractació classificarà per ordre decreixent les proposicions
presentades i que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals i
requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
acreditació d’haver constituït la garantia definitiva.
L’article 150.2 de la LCSP, determina que en el supòsit de no complimentar-se
adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, i es procedirà a sol·licitar la mateixa documentació al licitador
següent, per ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.
D’acord amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP la competència com a òrgan de
contractació correspon a l’Alcalde atès que el seu import no supera el 10 per cent
dels recursos ordinaris del pressupost ni la seva durada supera els quatre anys. Vista
la resolució d’alcaldia de data 16 de juny de 2011, de delegació de competències a
favor de la Junta de Govern Local en matèria de contractació: Autorització, disposició
i reconeixement d’obligacions derivades de contractes menors, contractacions i
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Expedient 1070/2018. Adjudicació del contracte d’obres per l’execució del
projecte “Adequació dels vestidors de la nau de la brigada”.

concessions de tota mena quan el seu import no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost, incloses les de caràcter plurianual, quan la seva durada no
sigui superior a 4 anys, sempre que l'import acumulat de totes les anualitat no superi
el 10% dels recursos ordinaris.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte d’obres per a l’execució del projecte “Adequació
dels vestidors de la nau de la brigada”, a l’empresari EUGENÍ CANAL ANGLADA, per
un import de TRENTA-DOS MIL SET-CENTS EUROS (32.700.-€), de principal, més
SIS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS (6.867.-€), en concepte d’IVA. El que
suposa en conjunt un import total de TRENTA-NOU MIL CINC-CENTS
SEIXANTA-SET EUROS (39.567.-€).
SEGON.- DISPOSAR la despesa per import de TRENTA-NOU MIL CINC-CENTS
SEIXANTA-SET EUROS (39.567.-€), a l’empresari EUGENÍ CANAL ANGLADA, amb
càrrec a la partida 622.155 (ADEQUACIÓ VESTIDORS NAU BRIGADA) del
pressupost de despeses vigent.
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde – President de l’Ajuntament de les Masies de
Voltregà per la signatura amb l’empresari EUGENÍ CANAL ANGLADA, del document
contractual específic i a realitzar totes quantes actuacions siguin necessàries pel
desplegament i execució del present acord.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a totes les empreses que han participat en el
procediment de licitació i a la Tresoreria Municipal, als efectes oportuns.
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I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

