S/Amn

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CLARA PÉREZ GONZÁLEZ, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 de novembre de
2018, va prendre, entre d’altres, l’acord següent:_
NCLUSION_PLANTILLA]
FN_77777
5.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós
de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la
consideració dels presents la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a
l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i
declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació
en els termes següents.
5.3.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT I MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES
DEL CARRER SANT PERE A CANET DE MAR.
Atès que des de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Canet de Mar es té la
voluntat de dur a terme les actuacions necessàries per a canalització de forma
soterrada de les aigües pluvials que, els dies de pluja, baixen superficialment per
sobre els graons de les escales que donen al carrer Sant Pere, representant un
obstacle i un perill per al trànsit normal de vianants.
Atès que per aquesta raó s’ha redactat un projecte de substitució del paviment i
millora de les infraestructures del carrer Sant Pere, per tal d’eliminar riscos i
millorar l’accessibilitat d’aquestes escales i el carrer Sant Pere, fins a la plaça
Indústria.
Atès que no es disposa dels mitjans humans ni materials necessaris per executar
de forma directa aquest servei, per la qual cosa es imprescindible procedir a la
seva contractació externa.
Vist l’informe emès en data 23 de novembre de 2018 per l’arquitecta municipal,
que consta a l’expedient administratiu, relatiu a les prescripcions tècniques pel
plec de clàusules que han de regir el procediment per la contractació de l’execució
de les obres de substitució del paviment i millora de les infraestructures del carrer
Sant Pere a Canet de Mar.
Vist l’informe núm. 26/2018 de Secretaria i Intervenció sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir, que consta a l’expedient administratiu.
Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja
que el pressupost base de licitació és de 203.217,15 €, IVA exclòs, i per tant, no
supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la
quantia de 6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que
superi els anteriors imports. No obstant això, mitjançant Decret de l’Alcaldia
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núm. 743/2015, de 19 de juny, es va delegar aquesta competència a la Junta de
Govern Local.
Vista 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),
i concretament el seu article 116.1, que prescriu que “La subscripció de
contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia
de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de contractació motivant la
necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que
s’ha de publicar en el perfil de contractant.”
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i prescripcions
tècniques particulars reguladores del procediment obert simplificat per a la
contractació de les obres de conservació i manteniment de la calçada de diverses
vies públiques, i tenint en compte allò que es disposa a la LCSP i la resta de
disposicions legals vigents, de conformitat amb la proposta de la Tinença
d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Incoar expedient, pel procediment obert simplificat, per a la
contractació de l’execució de les obres de substitució del paviment i millora de les
infraestructures del carrer Sant Pere a Canet de Mar, essent el pressupost base
de licitació del present contracte de 203.217,15 €, IVA exclòs, el qual puja la
quantitat de 42.675,60 €, en dos lots diferenciats:
LOT NÚM. 1: SUBSTITUCIÓ
INFRAESTRUCTURES
Import
(IVA exclòs)
Pressupost
licitació

base

de

182.730,86 €

DEL

PAVIMENT

IVA

38.373,48 €

I

MILLORA

DE

LES

Import total
(IVA inclòs)
221.104,34 €

LOT NÚM. 2: RENOVACIÓ CANONADA AIGUA POTABLE
Import

Concepte

(IVA exclòs)

Pressupost
licitació

base

de

20.486,29 €

IVA

4.302,12 €

Import total
(IVA inclòs)
24.788,41 €

SEGON.- Que es publiqui el corresponent edicte al perfil de contractant de l’òrgan
de contractació, d’acord amb el que disposa l’article 159.2 LCSP.
TERCER.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques particulars, que haurà de regir l’esmentada contractació.
QUART.- Autoritzar la despesa de 248.371,59 €, amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries del vigent pressupost municipal per a l’any 2018:
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21 15320 61901 Arranjament vies públiques

134.984,15 €

21 16000 61901 Altres inversions xarxa clavegueram

86.120,19 €

21 16100 61900 Altra inversió reposició en infraestructures – xarxa
d’aigua -

27.267,25 €

CINQUÈ.- Que es notifiqui el present acord a la Intervenció municipal als efectes
oportuns.
SISÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora
alcaldessa, o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació,
execució i formalització de la present resolució.
I perquè consti, als efectes oportuns, amb l’advertiment de l’article 206 del
ROFRJEL, per al qual l’acord certificat resta a reserva dels termes que resultin de
l’aprovació de l’acta corresponent, es lliura aquesta d’ordre i amb el vistiplau de
l’alcaldessa, a la vila de Canet de Mar, a les dates de la signatura electrònica.
Certifico
La secretària

Vist i Plau
L’alcaldessa

Clara Pérez Firmado
digitalmente por
González - Clara Pérez
González - DNI
DNI
46720856J (SIG)
46720856J Fecha:
2018.11.30
(SIG)
12:24:13 +01'00'

Firmado

digitalmente por
CPISR-1 C
C Blanca
Blanca Arbell CPISR-1
Arbell Brugarola
Fecha: 2018.12.03
Brugarola
09:36:18 +01'00'
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