Antonio Macias Barrachina, secretari del Consell Comarcal de la Cerdanya,
CERTIFICO
Que la Junta de Govern del Consell reunida el dia 4 de desembre de 2020 va
aprovar per unanimitat l’acord que es transcriu literalment a continuació:
“ Vista la memòria de data 30 de novembre que justifica la realització del contracte.
A la memòria consta les dades principals del contracte, es justifica la insuficiència de
mitjans per atendre les prestacions que es pretenen contractar
Necessitat a satisfer:
Les obres de reforma dels locals de l’Àrea de Serveis Socials i Atenció a les persones
del Consell Comarcal de la Cerdanya, així com el local de l’Àrea de Joventut del mateix
ens comarcal per tal d'adequar-los a les necessitats actuals, contemplar vies de
creixement, redistribució de l’espai i dotar als i les professionals de les dues àrees
d’espais de treball dignes i apropiats per garantir una atenció de qualitat i afavorir un
entorn confortable, d’acord amb allò definit al projecte aprovat, “Reforma de dos locals
del Consell Comarcal de la Cerdanya a Puigcerdà. Serveis socials i Atenció a les
persones i local de Joventut.”, redactat per l’arquitecta Mireia Roset Magdaleno
L’operació s'emmarca dins de la concessió de la subvenció del Pla únic d’obres i serveis
a Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024, les bases reguladores i l’execució de
la qual van ser aprovades mitjançant el Decret 169/2019 de 23 de juliol de 2019.

Característiques del contracte:
Tipus de contracte: obres
Objecte del contracte: Contracte obres de reforma dels locals de l’Àrea de Serveis
Socials i Atenció a les persones, així com el local de l’Àrea de Joventut del Consell
Comarcal de la Cerdanya.
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV:
45000000-7 Trabajos de construcción
45210000-2 Trabajos de construcción de inmuebles
45213150-9 Trabajos de construcción de edificios de oficines
39000000-2
Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos
electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza

Valor estimat del contracte: 203.248,12 €

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 203.248,12 € IVA%: 21%; 42.682,11 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 245.930,23 €
Lloc de l'execució: Puigcerdà

LOT 1

Codi
CPV:
45215200-9
Trabajos
de
construcción de edificios para servicios sociales

Descripció : Reforma del local de Serveis Socials

Valor estimat: 156.015,65 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 156.015,65 €

IVA%: 21%
32.763,29€

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 188.778,93 euros
Termini d’execució: 9 mesos màxim.

LOT 2

45213150-9
Trabajos de construcción de
edificios de oficines
45215222-9
Trabajos de construcción de
centros cívicos

Descripció: Reforma del local de Joventut

Valor estimat: 47.232,47 € (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 47.232,47 €

IVA%: 21% 9.918,82 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 57.151,29 euros
Termini d’execució: 6 mesos màxim

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document
Memòria de justificació
Provisió de Presidència
Informe d'Intervenció
Informe de Secretaria

Data
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020

Observacions

Resolució d'inici
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Informe de fiscalització prèvia

30/11/2020
02/12/2020
02/12/2020
02/12/2020

A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat.

LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— 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 2014/24/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. (Articles 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 per la Junta de Govern 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
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
ACORDA
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat,
per les obres de reforma de dos locals del Consell Comarcal de la Cerdanya. Serveis
Socials i atenció a les persones i local de joventut, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent en cas de conformitat de l'informe de
fiscalització que s'emeti per la Intervenció.
TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars

i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les
ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.
D'acord amb l'article 63.3.a de la LCSP s'haurà de publicar en el perfil de contractant: la
memòria justificativa del contracte, , el plec de clàusules administratives particulars i el
de prescripcions tècniques que hagin de regir el contracte i el document d'aprovació de
l'expedient.
SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició
en el perfil de contractant:
Cristina Rotellà Lasheras, que actuarà com a Presidenta de la mesa (Consellera
del Consell). Com a suplenta, Roser Bombardó Bagaria, (Presidenta del Consell)
Antonio Macias Barrachina, Vocal (Secretari del Consell).
Àngels Robert Farràs, Vocal (Interventora del Consell).
Ariadna Luesma Vila, Vocal (arquitecta del Consell)
Roser Aduà Jubés, Vocal (SAT del Consell),que actuarà com a Secretària de la
Mesa. Com a suplent, Laia Expósito Rierola (SAT del Consell).”

I perquè consti als efectes oportuns expedeixo el present certificat amb el vist i
plau de la Presidenta. Puigcerdà. Quatre de desembre de dos mil vint.
El secretari
Vist i plau
La presidenta,

