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José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,
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CERTIFICO
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 26 de gener de 2018, i a
resultes de l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per unanimitat el
següent acord:
"Vist que en data 27 de desembre de 2017, mitjançant informe emès per l'arquitecta
tècnica municipal, Sra. Alícia Vilademat Gallego, s'ha proposat la contractació del
subministrament de formigó per la Brigada d'Obres de l'Ajuntament de Girona.
De conformitat amb l'article 9.3.a del TRLCSP, aquest contracte consistirà en el
lliurament d'una pluralitat de béns de forma successiva i per un preu unitari sense
que la quantia total es pugui definir amb exactitud en el moment de celebrar el
contracte, per estar subordinats els lliuraments a les necessitats de l'administració
contractant. Per a la qual cosa, s'haurà d'aprovar 1 pressupost màxim, limitant-se la
despesa real a la que resulti del material requerit i servit.
No obstant, el pressupost base de licitació estimat en funció del consum d'exercicis
anteriors, d'acord amb l'apartat b de l'article 189 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, i d'acord amb el que consta a l'expedient, es xifra en una
quantitat màxima anual aproximada de dotze mil euros (12.000,00 €), més dos mil
cinc-cents vint euros (2.520,00 €) d'IVA calculat al tipus del 21%, que representa un
total de catorze mil cinc-cents vint euros (14.520, 00 €), IVA inclòs.
L'expressat preu es considera preu cert contractual i inclou totes les despeses
directes i indirectes que el contractista hagi de realitzar. Aquest preu inclou totes les
despeses necessàries per al compliment de les prestacions així com són els
beneficis, assegurances, transports, taxes, preus públics i tots els impostos que
puguin pertocar-li com a conseqüència de la contractació. En cap cas es facturarà
pel concepte de transport.
Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta tant el preu anual total
com els respectius preus unitaris, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida
independent.
La durada del contracte s'estableix per un termini d'un any, a partir del primer dia del
mes següent a la seva formalització. El contracte es podrà prorrogar per anualitats
successives fins a un màxim global de 4 anys, inclosa la durada inicial del contracte.
De conformitat amb el que determina l'article 88 del TRLCSP, el valor estimat del
contracte a efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat es fixa
en 52.800 €, sense incloure l'IVA. Aquest import inclou el subministrament, les
possibles pròrrogues i un 10% de previsió de modificació convencional (d'acord amb
l'article 106 del TRLCSP ).
A l'expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars regulador de
la contractació i el plec de prescripcions tècniques i demés documentació prevista
als articles 109 i 110 del TRLCSP.
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Atès l'informe de data 27 de desembre de 2017, emès per l'arquitecta tècnica
municipal, Sra. Alícia Vilademat Gallego, en el qual es proposa iniciar l'expedient de
contractació.
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Atès que el contracte es tipifica com a contracte de subministrament de conformitat
amb l'article 9 del TRLCSP.
Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte serà l'obert,
atenent a un únic criteri de valoració de les ofertes, en virtut dels articles 138, 150 i
157 i següents del TRLCSP, i que l'expedient es tramitarà de forma ordinària, de
conformitat amb els articles 109 i següents del mateix text refós.
Vist els articles 22 i 109 del TRLCSP. Així com els articles 110, 115 i 116 del
TRLCSP.
De conformitat amb el decret de l'Alcaldia de 31 d'octubre de 2017 de delegació de
competències, la competència per a l'aprovació d'aquesta resolució, està delegada
a la Junta de Govern Local.
D'acord amb la facultat que la llei atorga a l'Alcaldia, i d'acord amb el que es
preveuen en els articles 9 i 12 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic i a l'article 11 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació administrativa pel subministrament de
formigó per la Brigada d'Obres de l'Ajuntament de Girona.
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa pel subministrament
de formigó per la Brigada d'Obres de l'Ajuntament de Girona.
Fixar el preu de licitació màxim en dotze mil euros (12.000,00€), més dos mil cinccents vint euros (2.520,00€), en concepte d'IVA calculat al 21%, essent el total de
catorze mil cinc-cents vint euros (14.520,00€), IVA inclòs.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que regiran la contractació del subministrament abans
esmentat, tal i com determina l'article 115 i 116 del TRLCSP.
Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 2018 310 15310 21002 del
Pressupost municipal.
Atès al caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
municipals.
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de conformitat
amb els articles 109 i 110 del TRLCSP que es tramitarà pel procediment obert per
concórrer les circumstàncies expressades als articles 138, 150 i 157 i següents del
TRLCSP i procedir a la publicació de l'anunci de licitació, amb caràcter urgent, en el
BOP i en el Perfil del Contractant, de conformitat amb l'article 142 del TRLCSP.
Sisè.- DELEGAR a l'Alcaldessa la competència per a aprovar tots els actes de tràmit
que s'hagin de dictar en relació amb tot l'expedient de contractació, des del seu inici
fins a la seva definitiva finalització o resolució."
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I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau de l'alcaldessa presidenta.
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Girona, 26 de gener de 2018
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

APROVAT

