Expedient núm.: 01 04 009 548 2018 CONTRACTACIÓ INSTAL·LACIÓ DE TRES SEMÀFORS A LA CARRETERA C-244
mfc

CERTIFICAT
Margarida Fernández Cruz, secretària interventora de l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 23 d’octubre de
2018, adoptà l’acord que copiat de l’esborrany de l’acta diu així:
Punt. 2.1. Incoació expedient de contractació mixt mitjançant procediment obert “Instal·lació
de 3 semàfors a la carretera C-244 dins del nucli urbà” (exp.: 01 04 009 548 2018).
“Proposta de l’alcalde.
L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic per la qual es traslladen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014 (LCSP), disposa que la celebració de contractes per part de les Administracions
Públiques requereixen la tramitació prèvia del corresponent expedient que s’ha d’iniciar per l’òrgan de
contractació amb la motivació de la necessitat del contracte en els termes de l’article 28 de l’esmentada llei.
Vist que l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt té la necessitat d’iniciar un procediment de contractació de
la instal·lació de 3 semàfors a la C-244.

Les característiques del contracte que es pretén adjudicar són les seguidament detallades:
Tipus de contracte: Contracte mixt de subministrament i serveis
Objecte del contracte: Canvi a enllumenat led per millora eficiencia energética.
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 34996100-6, 45316212-4 i 45233223-8
Valor estimat del contracte: 104.731,23 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 104.731,23 €

IVA%: 21

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 126.724,79 €.
Durada de l'execució: 4 mesos
No divisió en lots
Atès que a l’aplicació pressupostària 1330 609.44 “Semàfors C-244” del pressupost de despeses municipal
prorrogat per a 2018 hi ha consignació adequada i suficient per afrontar la despesa d’aquesta contractació,
d’acord amb l’informe de la Secretaria Intervenció de data 19 d’octubre de 2018 (Referència retenció de
crèdit núm: 22018001981).
Vist l’informe de la Secretaria intervenció, i de conformitat amb el que estableix la disposició addcional
Segona de la LCPS, l’alcalde proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Iniciar l’expedient per a la contractació descrita en els antecedents mitjançant procediment obert
simplificat sumari.
SEGON. Ordenar la redacció dels plecs de cláusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que han de regir el contracte i el procés d’adjudicació.
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TERCER. Publicar en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament el present acord”.

I perquè així consti, s’estén el present certificat, amb el vistiplau de l’ alcalde, a l’empara de
l’article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i a reserva del text definitiu de l’acta.

Vist i Plau
L’alcalde
MARGARITA
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CRUZ - DNI
77627973Y
(SIG)
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Santi Broch Miquel

La Pobla de Claramunt, 24 d’octubre de 2018
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