Ajuntament de La Pobla de Mafumet

CERTIFICAT
EXPEDIENT NÚM.

ÒRGAN COL·LEGIAT

DATA DE LA SESSIÓ

1396/2021

JUNTA GOVERN LOCAL

19/10/2021

EN QUALITAT DE SECRETARI/A d'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atès que per Decret de l’Alcalde núm. 1578/2021, de 7 d’octubre, es va incoar el
procediment d’adjudicació del contracte d’obres incloses al “Projecte d’urbanització del C./
Mina de Madró” amb un pressupost total d’execució per contracta de TRES MILIONS TRESCENTS NORANTA-CINC MIL SIS-CENTS CINQUANTA-NOU AMB VINT-I-CINC
-3.395.659,25.- EUROS, més el 21% d’IVA.

Atès que s’ha detectat que el Projecte conté una classificació errònia i no consta el CPV,
tractant-se d’un error de fet la rectificació del qual procedeix esmenar de conformitat a l’
establert a l’art. 109.2 de la Llei 30/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques.

Consten a l’expedient l’informe jurídic núm. 81/2021, de 8 d’octubre, el certificat d’existència
de crèdit núm. 211/2021 i l’informe de fiscalització limitada prèvia favorable del secretariinterventor núm. 495/2021, ambdós del dia 15 d’octubre, així com el plec de clàusules
administratives particulars i el projecte que han de regir la licitació del referit contracte a l’
empara de l’establert a l’art. 122 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual 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 (LCSP).
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Favorable
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EXP. 1396/2021. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES I SIMULTÀNIA LICITACIÓ
CONTRACTE OBRES. PROJECTE URBANITZACIÓ C./ MINA DE MADRÓ.

CERTIFICATS SECRETARIA

Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:

Ajuntament de La Pobla de Mafumet

Primer. Rectificar l’error de fet del Projecte d’urbanització del C./ Mina de Madró en el sentit
que el CPV i la classificació de l’empresari són les que s’assenyalen a continuació:
- CPV 45233140-2 Obres vials
- Classificació empresari:
GRUP G SUBGRUP 6 CATEGORIA 5
GRUP E SUBGRUP 1 CATEGORIA 5
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En ús de les atribucions conferides per la Disposició addicional segona apartat 2 LCSP en
relació a l’acord de Ple adoptat en sessió extraordinària celebrada el dia 27 d’agost de
2019, de delegació de competències en la Junta de Govern Local (BOP Tarragona núm.
8285/2019, de 18 de setembre) i de conformitat amb allò disposat als arts. 13, 63, 116, 117,
122, 124 i 135 de l’esmentat text legal, s’ACORDA:
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El contracte no es divideix en lots segons consta en el projecte, ja que la configuració de les
obres descrites comporten la coordinació dels diferents capítols o unitats d’obra simultània,
en un mateix espai i temps. D’aquesta manera serà indispensable compaginar obres de
moviments de terra, amb obres d’infraestructures, com poden ser l’abastament d’aigua,
sanejament, l’enllumenat públic o qualsevol de les activitat esmentades en el projecte;
aquest fet comporta la impossibilitat de dividir l’objecte del contracte en lots ja que les
diferents prestacions hauran de ser realitzades per un mateix contractista per tal d’
aconseguir una coordinació òptima de les tasques.

CERTIFICATS SECRETARIA

El referit contracte d’obres és licita pels tràmits del procediment obert, a l’empara de l’
establert als arts. 131 i 156 LCSP, en virtut del qual qualsevol licitador interessat que
reuneixi les condicions de capacitat i que es trobi degudament classificat segons allò previst
al plec de clàusules administratives particulars pot participar, amb una pluralitat de criteris
de selecció de caràcter objectiu i subjectes a judici de valor, que garanteixin en el seu
conjunt la proposició més avantatjosa als interessos municipals, de conformitat amb el que
disposa l’article 145.3.b) en relació amb l’art. 146 LCSP.
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Segon. Aprovar l’expedient de contractació de les obres incloses al Projecte d’urbanització
C./Mina de Madró amb un valor estimat per contracta de TRES MILIONS TRES-CENTS
NORANTA-CINC MIL SIS-CENTS CINQUANTA-NOU AMB VINT-I-CINC -3.395.659,25.EUROS, més el 21% d’IVA.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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I perquè així consti a l'expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el vist i plau del
Sr. Alcalde, a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent a
l'empara de l'establert a l'art. 206 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.
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Quart. Publicar el present acord al perfil del contractant així com el plec de clàusules
administratives particulars i les prescripcions tècniques contingudes el projecte esmentat i el
corresponent anunci de convocatòria de la licitació perquè en el termini contingut en el
mateix es puguin presentar les proposicions que s’estimin pertinents.

CERTIFICATS SECRETARIA

Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran el contracte d’
obres esmentat.

