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MARIA CACHARRO LÓPEZ, secretària de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 22 de
febrer de 2021 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
"22.- Licitació del contracte d'obres per a l'execució del Projecte de renovació
de paviments de fusta de l’entorn de l’estany del Parc de la Solidaritat (exp.
37605/20).
Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 de febrer de 2021 s’ha aprovat
definitivament el “Projecte de renovació de paviments de fusta de l’entorn de l’estany del
Parc de la Solidaritat”, redactat per Benedicto Gestió de Projectes SLP.
De conformitat amb l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), a la documentació del projecte d’obres així com a l’expedient
administratiu consta la necessitat i la idoneïtat de la contractació de les obres, sent el
preu de licitació de 153.189,68 € IVA no inclòs (Import total: 185.359,51 € IVA inclòs)
L’acta de replanteig del projecte ha estat signada el 12 de febrer actual, de conformitat
amb l’establert als articles 231.1 i 236 de la LCSP.
Els serveis tècnics i jurídics de la Secció de Manteniment i Serveis Urbans han elaborat el
plec de clàusules administratives particulars reguladores de la contractació de les obres
d’execució de l’esmentat Projecte de renovació de paviments de fusta de l’entorn de l’estany
del Parc de la Solidaritat.
Igualment, per part del tècnic superior en Dret de la Secció de Manteniment i Serveis
Urbans s’ha emes el corresponent informe als efectes de la licitació de les obres.
De conformitat amb els articles 131 i següents de la LCSP, es convoca la licitació del
contracte d’obres per procediment obert, amb criteris de selecció automàtics.
Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte de
renovació de paviments de fusta de l’entorn de l’estany del Parc de la Solidaritat”, pel
procediment obert amb criteris de selecció automàtics
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte
per a l’execució del Projecte de referència (PCAP), amb un pressupost de licitació de
153.189,68 € IVA no inclòs (Import total: 185.359,51 € IVA inclòs)
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La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 031.1531.619 de millora en
manteniment de la via pública i centre de cost 4.02.5.09 de Manteniment i Serveis
urbans.
Tercer.- Convocar la licitació de l’esmentada contractació de conformitat amb els articles
131 i següents de la LCSP, per procediment obert, fent-se la publicació de l’anunci de
licitació al perfil del contractant (www.elprat.cat).
Quart.- Designar com a responsable del contracte l’arquitecte tècnic municipal Xavier
López Martí o qui legalment el substitueixi.
Cinquè.- Notificar aquest acord a Benedicto Gestió de Projectes SLP, a la Secció de
Contractació i Patrimoni, a la de Seguretat Ciutadana, al responsable del contracte i als
departament de la Intervenció i Tresoreria municipals als efectes escaients. "
I perquè així consti i tingui els efectes escaients, lliuro aquest certificat.
El Prat de Llobregat
Vist i plau,
F_GRPFIRMA_TALCALDE

F_FIRMA_7
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