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PROPOSTA D'ACORD A JUNTA DE GOVERN LOCAL
Atesa la necessitat d’impulsar el contracte d’obres per a la implantació de tres
pèrgoles al parc de la Solidaritat d’Esplugues de Llobregat en els termes
previstos en l’informe de necessitat i d’idoneïtat i de la memòria justificativa
emesos pel Servei d’Obres Públiques d’aquest Ajuntament, amb la descripció
d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte Antoni Gironès Fargas, amb un
pressupost total de 249.388,77 €, IVA inclòs, que acompanyen per a la seva
aprovació.
En funció del què disposen els articles 13, 25, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre
disposicions comuns dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del
contracte, i tot en relació amb l'article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
i dels articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es
fa preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la
Intervenció municipal.
Es proposa:
1.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient relatiu al contracte
d’obres per a la implantació de tres pèrgoles al parc de la Solidaritat
d’Esplugues de Llobregat de conformitat amb el previst a l’informe de memòria
justificativa emès pel Servei d’Obres Públiques i del projecte redactat per
l’arquitecte Antoni Gironès Fargas.
2.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat
i aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques,
relatius contracte d’obres per a la implantació de tres pèrgoles al parc de la
Solidaritat d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost total de licitació de
249.388,77 €, IVA inclòs, desglossat en un preu net de 206.106,42 € i un IVA de
43.282,35 €.
3.- Aprovar inicialment el projecte de l’execució de les contracte d’obres per a la
implantació de tres pèrgoles al parc de la Solidaritat d’Esplugues de Llobregat,
amb un pressupost total de licitació de 249.388,77 €, IVA inclòs, desglossat en
un preu net de 206.106,42 € i un IVA de 43.282,35 €redactat per l’arquitecte
Antoni Gironès Fargas.
4.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte pel termini de
trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la
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Corporació, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions
pertinents.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació el
projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés
5.- Aprovar l’autorització de la despesa de l’expedient de contractació de les
obres per a la implantació de tres pèrgoles al parc de la Solidaritat d’Esplugues
de Llobregat, per import total de 249.388,77 euros, IVA inclòs, imputable al
pressupost municipal vigent a la partida 12 15320 61900 2017/2/INVER 3
PRESSUPOST PARTICIPATIU 2017.
6.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 136 i
159 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al perfil del
contractant de la pàgina web municipal.
7.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a
l’article 62 de la LCSP a les següents persones:
Al Sr. Francesc López Pavon, Arquitecte, Director de Projectes.
Al Sr. Xavier Expósito Gayo, Servei d’Obres Públiques.
8.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte.
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