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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia 16
de maig de 2022, per unanimitat, adopta l’acord següent, a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb l’article 206 del
Reglament d’Organització i Funcionament:
«4. Incoació del contracte de subministrament amb instal·lació d'elements a
les cuines dels edificis destinats a Habitatges de Protecció Oficial.
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Els edificis destinats a Habitatges de Protecció Oficial (HPO) situats al carrer
Casanovas, 26, disposen actualment en les seves cuines, d’armaris i electrodomèstics
que, atès el pas del temps i el seu ús, es troben malmesos i deteriorats en el cas dels
mobles, i amb mal funcionament en cas dels electrodomèstics, essent necessari la
seva substitució.
Atès que l’ajuntament no disposa de mitjans personals ni materials per a realitzar
aquestes tasques, procedeix la contractació de les mateixes per part d’una empresa
especialitzada. En conseqüència, s’adjunta a l’expedient el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regular
aquest contracte, i que han estat informats favorablement per la Secretaria General
de l’Ajuntament, quedant incorporats a l’expedient.
Aquest expedient es tramitarà anticipadament, de conformitat amb la Disposició
Addicional Tercera de la LCSP, on s’estableix que es podran tramitar anticipadament
els contractes que el seu finançament depengui d'un préstec, crèdit o subvenció, com
és el que ara ens ocupa, sometent l'adjudicació a la condició suspensiva de l'efectiva
consolidació dels recursos que han de finançar el contracte corresponent, és a dir, fins
que el crèdit estigui aprovat i signat amb l’entitat financera, trobant-se actualment
sol·licitat.
Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de subministrament amb instal·lació de
diversos elements de cuines per a substituir els actuals instal·lats en les cuines dels
Habitatges de Protecció Oficial (HPO) situats en el carrer Casanovas, 26, mitjançant el
procediment obert simplificat abreujat ateses les característiques i valor estimat del
contracte, fixat en 28.062,21€, IVA exclòs, i amb tramitació ordinària no subjecte a
regulació harmonitzada, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el
Plec de prescripcions tècniques que regularan aquesta contractació. L’import de
licitació s’estableix en un màxim de 33.955,27€, 21% d’IVA inclòs, 28.062,21€ IVA
exclòs, per a l’execució total del contracte, de conformitat amb el pressupost i preus
unitaris de la clàusula 9 del Plec de prescripcions Tècniques.
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PRIMER. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient segons l’establert a la
Disposició Addicional Tercera de la LCSP.
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L’import del contracte serà el que resulti de l’oferta efectuada per l’empresa licitadora,
i la baixa oferta serà la que s’apliqui uniformement als preus unitaris en què es
desglossa el pressupost.
El termini d’execució s’estableix en dos (2) mesos. Aquest termini s’iniciarà a comptar
de l’inici dels treballs que no podrà ser superior a un mes des de l’enviament de la
notificació de l’adjudicació, sense possibilitat de pròrroga.
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TERCER. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de cinc (5) dies hàbils per a
presentar les proposicions, a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat.
La presentació de les proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre
Digital disponible en el perfil del contractant municipal.
QUART. Autoritzar la despesa per import màxim total de 33.955,27€, IVA inclòs, que
es finançarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost
municipal vigent, finançades amb crèdits pressupostaris de cobertura amb despeses
de finançament afectat:
- 02.1522.62300 (Projecte econòmic 2022/2/AJUNT/9): 25.951,81€ (21% IVA inclòs).
- 02.1522.63500 (Projecte econòmic 2022/2/AJUNT/10): 8.003,46€ (21% IVA inclòs).
CINQUÈ. L’adjudicació del contracte quedarà condicionada suspensivament a
l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el contracte corresponent, és
a dir, fins que el crèdit estigui aprovat i signat amb l’entitat financera.
SISÈ. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin d’aquesta
licitació. »
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
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Vist i Plau
L'alcaldessa
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