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1.- Jordi Solernou Vilalta (TCAT) (Alcalde), 09/06/2021 09:55

ANUNCI
Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 23 de març 2021 va
adjudicar la contractació per procediment obert del servei de redacció i direcció
d'obra del projecte de l'obra del Carrer Major, entre el carrer Migdia i riu
Cardener, de Sant Joan de Vilatorrada fet que es publica als efectes de l’article 151
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP).
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: X2020005648
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: contractació, mitjançant procediment obert del serveis
per la redacció del projecte executiu per la urbanització d’un tram del carrer
Major, entre el carrer Migdia i Riu Cardener, i la posterior direcció de les obres,
formant part de la direcció facultativa, en qualitat de director d’obra.
b) Durada de la contracte:
10 setmanes, comptats des de la data de formalització del contracte, pel que fa
a la redacció.
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La direcció es cenyirà a la durada de l’execució de l’obra, prevista en 6 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
4. Pressupost base de la licitació anual: 21.701,02 € + 4.557,21 (21% iva) =
26.258,23 €, IVA inclòs
5. Adjudicació:
a) Data: 8 de juny de 2021
b) Contractista: Domenec Parera Arquitecte, SLP.
c) Import d’adjudicació: 18.391,61 €+ 3.862,24 (21%IVA) = 22.253,85 IVA inclòs
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