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PRoPosrA D'AcoRD RELATIVA A aprovar la contractació mixta i obr¡r el procedrment
licitatori per a I'adjudicació del submin¡strament iobra corresponent al projecte executiu de
subministrament i col locació de gespa artificial al camp de futbol de la Torrassa de
l'Hospitalet de Llobregat.

El tinent d'alcaldia, titular de l'Area d'Espai públic, Habitatge, urbanisme i Sostenibilitar, en
exerc¡ci de les facultats que li atorguen els Decrets de l'alcaldia 57oo i s703 de 17 de iunv oe
20'19, aqu_est darrer publicat en el BOPB de 1 de juliol de 20.19, per la present, propósa a la
Junta de Govern Local I'adopció dels acords següents:
Per acord de la Junta de Govern Local de data 2 d'agost de 2019 es va aprovar inicialment
el projecte modificat de subministrament icol.locació de gespa artificial al camp de futbol de
la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat per un pressupost total de contracte de 204.599,99
euros, que es desglossa en '169.090,90 euros més 35.509,09 euros d'lVA; el qual ha estat
aprovat amb carácter definitiu en data 1 d'octubre de 20.19.

Per Providéncia del tinent d'alcaldia de l'Area d'Espai públic, Habitatge, urban¡sme
Sostenibilltat, s'ha disposat I'inici de I'expedient adm¡nistratiu per procedirá ia contractació
mixta de subministrament iobra corresponent al projecte executiu de submin¡strament
col locació de gespa artificial al camp de futbol de la Torassa de I'Hospitalet de Llobregat.

I

¡

s'han redactat les cláusules admin¡stfat¡ves particulars itécniques que hauran de regir la
contractació mixta, mitjangant procediment obert, del subministrament ¡obra corresoonent al

projecte executiu de subministrament i col'locació de gespa artificial al camp de fuibol de la
Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat.

El valor estimat del contracte, calculat de conform¡tat amb l'art. '101 de la Llei 9/2017. de 8
de novembre, de Contractes del Sector públ¡c, és de 2O2.gO9,Og euros, desglossat en:

-

prestació:

Pressupost
Modificacions amb increment del

cost:

169.090,90 euros
33.8.,|8,1g euros

La despesa derivada de la contractació per import de 204.599,99 euros (16g.090,90 euros
més 35.509,09 euros del 21o/o d'lYA) té carácter plurianual i anirá a cárrec dels pressuposts
municipals corresponents.
Vist I'informe jurídic i la documentació que integra I'expedient administratiu.

Vistes les competénc¡es atribuides a la Junta de Govern Local en virtut de la Disoosició
Addicional segona, apartat 4, de la Llei 912017, de 8 de novembre, de contractes del sector
Públic.

La Junta de Govern Local, a proposta del tinent d'alcaldia de l'Area d'Esoai públic.

Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
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ACORDA:
Primer.- APROVAR la contractació mixta del subministrament i obra corresponent al proiecte
executiu de subministrament ¡ col.locació de gespa art¡ficial al camp de futbol de la Torrassa
de I'Hospitalet de Llobregat, per un valor estimat de contracte de 202.909'08 euros.
Segon.- APROVAR les cláusules administratives particulars i técniques que han de regir la
coñtractació m¡xta del subministrament obra corresponent al projecte executiu de
subministrament i col.locació de gespa artificial al camp de futbol de la Torrassa de
l'Hospitalet de Llobregat.

i

Tercer.- APROVAR la despesa derivada de I'execució del contracte, per import de
204.599,99 euros (169.090,90 euros més 35.509,09 euros del 21% d'lVA)' que té carácter
plurianual i es distribueix com segueix:

a

I'exercici 2019 per import de 102.299,45 euros, lvA inclÓs,
anirá amb cárrec de l'aplicació pressupostária núm. 21 19.04.3420.622 00 60' segons
certificat de retenció de crédit núm. 190037395 de data l5 de juliol de 2019, emés per la
Intervenció general.

- La despesa corresponent

I'exercici 2020 pet import de 102.300,54 euros, lvA inclÓs,
anirá amb cárrec de i'aplicació pressupostária núm. 21 19.04.3420.622.00.60 del pressupost
municipal de 2019, condicionada a l'aprovació de la incorporació obligatÓria de romanents
de crédit amb finanQament afectat, de conform¡tat amb I'art¡cle 182.3 del TRLHL, segons
certificat de retencii de crédit núm. 190037395 de data 15 de juliol de 2019, emés per la
lntervenció General.

- La despesa corresponent a

Quart.- OBRIR el procediment licitatori per a I'adjudicació, mitjangant procediment obert, del
contracte mixt óel subministrament obra corresponent al projecte executiu de
submin¡strament i col.locació de gespa artificial al camp de futbol de la Torrassa de
I'Hospitalet de Llobregat.

i

Cinqué.- Comunicar aquests acords als serveis técnics municipals.

.
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Aixó no obstant, la Junta de Govern Local, acordará el que consideri més adient.
L'Hosoitalet.
El Tinent d'alcaldia

Habitatge,
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