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PROPOSTA D'ACORD A JUNTA DE GOVERN LOCAL
Atesa la necessitat d’impulsar el contracte d’obres del Pla de renovació i millora
de l’enllumenat públic de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat en els termes
previstos en l’informe de necessitat i d’idoneïtat i de la memòria justificativa
emesos pel Servei de Manteniment i Espai Públic d’aquest Ajuntament, amb la
descripció d’acord amb el projecte redactat pel Sr. Rubén Setién Bayón, amb
un pressupost total de 3.496.746,64 €, 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 del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic de l’ajuntament
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 pel Sr.
Rubén Setién Bayón.
2.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i aprovar
els plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques, relatius
contracte d’obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic de
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost total de licitació de
3.496.746,64 €, IVA inclòs, desglossat en un preu net de 2.889.873,26 € i un
IVA de 606.873,38 €.
3.- Aprovar inicialment el projecte de l’execució de les contracte d’obres del Pla
de renovació i millora de l’enllumenat públic de l’ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 3.496.746,64 €, IVA inclòs,
desglossat en un preu net de 2.889.873,26 € i un IVA de 606.873,38 redactat
pel Sr. Rubén Setién Bayón.
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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Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació el
projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés
5.- Aprovar la tramitació anticipada d’aquest expedient de contractació,
l’execució del qual hauria d’iniciar-se en l’exercici 2019. L’esmentada tramitació
anticipada es realitza conforme l’article 117.2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic. Per tant, es condiciona de forma
suspensiva l’autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual
imputable a cada exercici amb l’existència de crèdit adequat i suficient per a
finançar les obligacions que se’n derivin.
6.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa a
les d’obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic de l’ajuntament
d’Esplugues de Llobregat té caràcter plurianual, de conformitat amb l'article 174
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, per tant, l’adjudicació resta sotmesa a
la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al
finançament de les obligacions derivades del contracte en els futurs exercicis
pressupostaris.
La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà
efectiva per un import màxim de 3.496.746,64.-€ (IVA inclòs), imputable al
pressupost vigent en cada exercici, dels quals 2.594.154,89.-€ (IVA inclòs),
aniran a càrrec de l’exercici econòmic de l’any 2018, a les partides
pressupostàries següents:
12 16501 61900 ACTUACIONS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ENLLUMENAT
PÚBLIC
Per a les següents anualitats, l’import màxim anual serà el següent:
Exercici 2019: 902.591,75 euros, IVA inclòs.
7.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 136 i
156 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al perfil del
contractant de la pàgina web municipal.
8.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a
l’article 62 de la LCSP a la Direcció Facultativa nomenada en el moment
oportú.
9.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte.
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