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CERTIFICO:
Que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 1 de Juliol
d'altres, el següent acord:

de 2021 es va adoptar, entre

Aprovació dels plecs de clàusules que han de regir el contracte d’obres d’enderroc de
l’immoble on havia l’antiga ermita de Santa Magdalena
La Junta de Govern Local, en sessió de de 2021, ha aprovat definitivament el projecte d’obres
d’enderroc de l’immoble on havia l’antiga ermita de Santa Magdalena, per un import de PEC de
37.209,52 eur.
L'Ajuntament de Valls ha de contractar les esmentades obres, per la qual cosa escau aprovar el
plec de clàusules i el seu procediment d'adjudicació.
El plec de clàusules ha estat objecte d'informe favorable per part de la secretaria.
Aquest contracte es classifica com un contracte administratiu, d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
S'estableix un pressupost total màxim de 30.751,67 euros, més
37.209,52 euros). El valor estimat és de 36.902,00 euros.

6.457,85 euros d’IVA (total:

El termini contractual s'estableix en 5 mesos.
La despesa anirà a càrrec de la partida 40310-93300-62201.
D'acord amb la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, la competència com a òrgan de contractació correspon a l'Alcaldia. Tanmateix,
existeix delegació a favor de la Junta de Govern Local, i de conformitat amb els articles 21.1.s) i
21.3 de la LRBRL i 61 de la Llei de contractes del sector públic.
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Per tot l'exposat, la Junta de Govern adopta el següent acord:
PRIMER.- Declarar la necessitat de la contractació de les obres d’enderroc de l’immoble on havia
l’antiga ermita de Santa Magdalena, d’acord amb el Projecte d’enderroc de l’immoble on hi havia
l’antiga Ermita de Santa Magdalena, fase 3, aprovat definitivament per la Junta de Govern Local
en sessió de 22 d’abril de 2021.
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SEGON.- Aprovar l'expedient de contractació, amb un pressupost de 30.751,67 euros, més
6.457,85 euros d’IVA (total: 37.209,52 euros), a càrrec de la partida 40310-93300-62201.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules econòmiques, administratives i tècniques, així com
l'obertura de la fase de licitació per procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària,
amb la publicació d'anuncis al perfil del contractant.

I, per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present certificació de l'esborrany de l'acta
redactada, i a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb el disposat a l'art. 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d'ordre de la Sra.
Alcaldessa i amb el seu vist i plau.
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