RESOLUCIÓ GERÈNCIA INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ OBRES C-2020-12
Tal com estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) s’ha iniciat
l’expedient de contractació de l’obra civil que es detalla en la memòria tècnica Obra de substitució de les
canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable en l’àmbit dels carrers Rosa Ribas Parellada, del
Mestre Vigo i Garreta, del Rector Farrés i Poch i de l’avinguda de Pompeu Fabra, i la instal·lació de la
nova xarxa d’aigua no potable a l’avinguda de Pompeu Fabra. Juny de 2020, constant l’informe de
necessitats i altres circumstàncies, el de dotació pressupostària, la memòria tècnica valorada de les obres
i el plec de clàusules administratives particulars.
De conformitat amb les facultats conferides en les escriptures públiques de l’11 de novembre de 2014
(Protocol número 1172) i del 24 de febrer de 2015 (Protocol número 196) atorgades davant el Notari del
Prat de Llobregat, Roman Torres López es resolt per part d’aquesta Gerència:
Primer.- Aprovar la memòria tècnica valorada dels treballs a realitzar, així com el plec de condicions
administratives particulars que regulen la licitació i el contracte d’obres i que consten al respectiu
expedient.
Segon.-

Convocar per procediment obert la licitació del contracte, tot indicant que l’adjudicació resta

condicionada a la transferència de capital que a tal efecte ha de realitzar l’Ajuntament del Prat de
Llobregat a aquesta societat municipal.
Tercer.- Entendre autoritzada

la despesa per import del pressupost de licitació de 120.686.14 €, que

sumat el 21% d’IVA és de 146.250,45 €, una vegada atorgada la transferència de capital de la corporació
local.
Quart.- Publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant, juntament amb aquesta Resolució, l’informe
d’inici de l’expedient, la memòria tècnica valorada de les obres i el plec de clàusules administratives
particulars, tot atorgant fins el 12 gener de 2021 el termini per presentar les ofertes al contracte d’bores
que es licita.
El Prat de Llobregat, 10 de desembre de 2020

Aureliano García Ruz
Director - Gerent
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