Expedient:
Descrip.:

001/2018/6997/I261
PROJECTE B/E D'ACONDICIONAMENT I
PAVIMENTACIÓ DE L'APARCAMENT DE
TURISMES DE L'AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE A
TÀRREGA (LOT 1 DESGLOSSAT EN DUES FASES)

RAMON MORELL I GASSÓ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE
LA CIUTAT DE TÀRREGA
C E R T I F I C O : Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 18 de
desembre de 2018, va acordar per unanimitat dels membres assistents l’adopció dels
següents acords:
Identificació de l’expedient
Vist l’expedient 001/2018/6997/I261
per PROJECTE B/E D'ACONDICIONAMENT I
PAVIMENTACIÓ DE L'APARCAMENT DE TURISMES DE L'AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE A
TÀRREGA (LOT 1 DESGLOSSAT EN DUES FASES).
Fets
1.- El dia 17 de desembre de 2018, mitjançant decret d’alcaldia es va iniciar
l’expedient administratiu corresponent a la licitació del contracte d’obres relatives a
l’execució del Projecte B/E d’acondicionament i pavimentació de l’aparcament de
turismes a l’avinguda Onze de Setembre a Tàrrega (Lot 1 desglossat en dues fases); en
el qual a mes a més, es va justificar la necessitat i idoneïtat del present contracte de
conformitat amb l’article 28 LCSP.
2.- La Unitat de Contractació va emetre el plec de clàusules administratives particulars
i els serveis tècnics el plec de prescripcions tècniques reguladores de la present
licitació, essent els següents els principals paràmetres:
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Objecte del contracte

Núm. d’expedient
Pressupost base de licitació

Ramon Morell
Gassó - DNI
40868306C
(AUT)

CPISR-1 C
Rosa Maria
Perelló i
Escoda

Execució de les obres necessàries per a
l’acondicionament i pavimentació de l’aparcament
de turismes de l’avinguda Onze de Setembre a
Tàrrega (LOT 1). Aquest lot es divideix en dues fases:
 FASE 1 (terrenys que són de titularitat
municipal)
 FASE 2 (terrenys que són de titularitat privada –
781 m2-)
La superfície d’actuació és de 6.300 m2, amb un total
de places d’aparcament de 220 (5,00 x 2,50 m).
Les obres a executar estan descrites a la Memòria
constructiva inclosa al Projecte i consisteixen en:
- El moviment de terres necessari per a assolir les
cotes del projecte.
- L’excavació de rases i pous per a serveis.
- La construcció dels desguassos necessaris tant
per evacuar les pluvials de l’espai, inclosos els
embornals i pous.
- La il·luminació de l’espai.
- La pavimentació amb ferm flexible de l’espai
destinat a aparcament
- La senyalització horitzontal.
001/2018/6997/I261
159.528,83 euros (131.842,01 euros més 27.686,83

Expedient:
Descrip.:

Valor estimat del contracte
Tipus de contracte
Procediment de contractació
Durada del contracte
Codi CPV
Òrgan de contractació
Data aprovació definitiva del
Projecte
Data d’aprovació de l’acta de
comprovació del replanteig

001/2018/6997/I261
PROJECTE B/E D'ACONDICIONAMENT I
PAVIMENTACIÓ DE L'APARCAMENT DE
TURISMES DE L'AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE A
TÀRREGA (LOT 1 DESGLOSSAT EN DUES FASES)

euros corresponents al 21% d’IVA)
131.842,01 euros
Contracte administratiu d’obres.
Obert simplificat
3 mesos
45233200-1: Treballs diversos de pavimentació
45112500-0: Treballs de moviment de terres
Junta de Govern Local
Mitjançant publicació al BOP de Lleida núm. 151 de
data 3 d’agost de 2018
13/12/2018

3.- La tècnica d’administració general de la Unitat de Contractació va emetre un
informe jurídic justificant adequadament els extrems establerts a l’article 116.4 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP), el qual ha
estat conformat pel Secretari General de conformitat amb l’article 3.4 del RD 128/2018,
de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional.
4.- Consta a l’expedient l’informe emès per la Interventora municipal de fiscalització
de la fase “A”.
Fonaments jurídics
1.-De conformitat amb l’article 159.4.h) de la LCSP són aplicables els articles 116 i 117
LCSP que regulen l’expedient de contractació així com la seva aprovació.
2.- L’article 326 i la Disposició Addicional Segona.7 de la LCSP regula la Mesa de
Contractació, quant a la seva composició, nomenament dels seus membres per part
de l’òrgan de contractació i la seva publicació al perfil del contractant.
3.- L’òrgan de contractació de la present licitació és l’Alcaldessa, atès que, de
conformitat amb la DA 2a.1 de la LCSP, quan el valor estimat del contracte no superi el
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni en qualsevol cas, la quantia de sis milions
d’euros; inclosos els de caràcter plurianual quan la duració no sigui superior a quatre
anys, eventuals pròrrogues incloses (art. DA 2a.1 de la LCSP). No obstant això,
l’alcaldessa té delegada aquesta competència en favor de la Junta de Govern Local
de conformitat amb el Decret de l’alcaldia de data 8 de març de 2018.
D’acord amb tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
acords següents:
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de la licitació del contracte d’obres
relatives a l’execució del Projecte B/E d’acondicionament i pavimentació de
l’aparcament de turismes a l’avinguda Onze de Setembre a Tàrrega (Lot 1 desglossat
en dues fases).
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SEGON.- Condicionar l’aprovació d’aquest expedient de contractació a l’aprovació de
l’expedient 001/2018/7068/I103 de canvi de finançament de l’actuació Aparcament
Av Onze de Setembre, per tal de consolidar la totalitat de recursos econòmics per fer
viable l’obra.
TERCER.- Aprovar la despesa per import de 159.528,83 euros (131.842,60 euros més
27.686,86 euros corresponents al 21 % d’IVA) aplicables a la partida pressupostària
44200/6190003.
QUART.- Nomenar els membres de la Mesa de Contractació:
PRESIDENT
VOCALS

SECRETÀRIA

Titular: Sra. Rosa Ma. Perelló i Escoda, Alcaldessa.
Suplent: Sr. Martí Pijuan Riera, Regidor d’Urbanisme.
Titular: Sr. Ramon Morell Gassó, Secretari General
Suplent: Sr. Jaume Pla Benet, Tècnic d’Administració General.
Titular: Sra. Imma Balagué Brichs, Interventora.
Suplent: Sra. Laura Montanyà Balcells, Tècnica de Finances.
Titular: Sr. Joan Santacana Espasa, Enginyer
Suplent: Sra. Ester Ros Baró, Arquitecta.
Titular: Sra. Sílvia Gassó Llenes, Tècnica d’Administració General.
Suplent: Sra. Lluïsa Cases Borrell, Administrativa de contractació.

CINQUÈ.- Publicar el present acord al perfil del contractant així com la composició de
la Mesa de Contractació.
I perquè consti i faci els efectes oportuns, segons l’art. 206 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, a reserva dels termes que resulten de l’aprovació
definitiva de l’acta, signo la present amb el vistiplau de l’alcaldessa, a Tàrrega,

