CERTIFICAT
Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JV/2021/4

Junta Veïnal

NATÀLIA GASA ORGAZ, EN QUALITAT DE SECRETÀRIA ACCIDENTAL
D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 4 de maig de 2021 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 6/2021. Adjudicació contracte d'obres
Antecedents
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document
Provisió d’alcaldia
Informe d’Intervenció
Informe de Secretaria
Resolució d'Inici
Informe de fiscalització prèvia
Informe-proposta de Secretaria
Resolució de l'òrgan de contractació
Plec de clàusules administratives

Data
08/02/2021
10/02/2021
10/02/2021
10/02/2021
18/02/2021
19/02/2021
22/03/2021
31/03/2021
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Contracte d’obres. Millora de seguretat Plaça dera Mola i accés al nucli de
Casau
Tipus de contracte:
Obres
Procediment:
Procediment obert simplificat abreujat
Tramitació:
Ordinària/Anticipada
Duració:
2 mesos
Import
IVA (21%)
Total
Preu Base de Licitació:
75.642,01 €
15.884,82 €
91.526,83 €
Valor Estimat del Contracte:
75.642,01 €
15.884,82 €
91.526,83 €

Memòria valorada
Anunci de licitació
Acta de la Mesa de Contractació

21/09/2020
31/03/2021
28/04/2021

La tramitació de l’expedient de contractació per la “Millora de seguretat Plaça dera
Mòla i accés al nucli de Casau”, s’ha realitzat mitjançant tramitació anticipada, en
virtut de l’article 117.2 de la LCSP segons el qual “Els expedients de contractació
podran ultimar-se fins l’adjudicació i formalització del corresponent contracte,
encara quan la seva execució, ja es realitzi en una o vàries anualitats, hagi d’iniciarse en l’exercici següent. A aquests efectes podran comprometre’s cedits amb les
limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
El dia 30 d’abril de 2021, es va publicar en el BOP de la província de Lleida, núm. 82
l’anunci d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació del pressupost, fent-se
efectiva la consolidació dels recursos que han de finançar el contracte “Millora de
seguretat Plaça dera Mòla i accés al nucli de Casau.”
Legislació aplicable






Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les disposicions
addicionals segona, tercera i quinzena 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
201/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques (article
vigents després de l’entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).

Vist quant antecedeix, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta
en la legislació aplicable procedint la seva aprovació de conformitat amb el que es
disposa en la disposició addicional segona 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 201/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, i tenint en compte que l’adopció d’aquest acord és competència de la
Junta Veïnal.
Els presents per unanimitat acorden:
Primer.- Adjudicar el contracte d’obres “Millora de seguretat Plaça dera Mòla i
accés al nucli de Casau”, en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es
detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i en la memòria valorada
a l’empresa Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats SL, amb NIF B66709601,
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La legislació aplicable a l'assumpte és la següent:

per import de setanta mil dos-cents divuit euros amb quaranta-set cèntims (70.218,47
€) més catorze mil set-cents quaranta-cinc euros amb vuitanta-vuit cèntims (14.745,88
€) en concepte d’IVA i amb una ampliació del termini de garantia de 12 mesos.
Segon.- Disposar la despesa corresponent en cas de conformitat de l'informe de
fiscalització que s'emeti per la Intervenció.
Tercer.- Donar compte de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte
de practicar les anotacions comptables que procedeixin.
Quart.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
Cinquè.- Designar com a responsable del contracte a Marc Romero Puente.
Sisè. Notificar a l’empresa adjudicatària del contracte, el present acord i citar-la per a
la signatura del contracte.
Setè.- Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
Vuitè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb
el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
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I perquè així hi consti als efectes de l’expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau de l’Alcalde, amb l’excepció prevista en l’article 206 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s’expedeix la present.

