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Procediment: N485 Contractació d'obres
Expedient: 33193/2018

F_RESOLUCION

Document: 231365/2018

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Decret d'Alcaldia
Data 19-12-2018
Número DEC/5853/2018

Decret d'aprovació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació per
procediment obert simplificat del contracte d’obres de vianantització del
carrer Santa Anna i un tram del carrer Fàbrica, entre el carrer Santa Anna i
el carrer Plana de l'Hospital (exp. Contr. 87/2018)
Antecedents
1r. En data 24 de juliol de 2018, la Junta de Govern va aprovar el projecte tècnic “Obres de
vianantització del carrer Santa Anna i un tram del carrer Fàbrica, entre el carrer Santa
Anna i el carrer Plana de l'Hospital”.
2n. En data 10 de desembre de 2018, els serveis tècnics d’Obres i Projectes van redactar la
proposta d’inici d’expedient de contractació, que justifica la necessitat i idoneïtat del
contracte en els termes establerts a l’art 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (en endavant, LCSP).
3r. En data 11 de desembre de 2018, es van incorporar a l’expedient els plecs de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el
contracte, així com la resta de documents necessaris i preceptius que ha d’incorporar
l’expedient, d’acord amb l’art 116 de la LCSP.
4t. En data 13 de desembre de 2018, es va emetre nota de conformitat a l’informe jurídic
d’aprovació d’expedient per part de la secretària general.
5è. L’expedient és sotmès a fiscalització prèvia per part de la Intervenció municipal, en els
termes previstos a la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
6è. En data 28 de juny de 2018, es va aprovar mitjançant el Decret 2889/2018 la reassumpció
per part de l’Alcaldia de la competència per a l’aprovació d’expedients de contractació que
es tramitin mitjançant procediment obert simplificat, regulat a l’art. 159 de la LCSP.
En base a l’anterior,

Resolc
1r. APROVAR, d’acord amb l'art. 117 de la LCSP, l’expedient de contractació per a
l’adjudicació, per procediment obert simplificat i tramitació ordinària, del contracte d’obres
de vianantització del carrer Santa Anna i un tram del carrer Fàbrica, entre el carrer Santa
Anna i el carrer Plana de l'Hospital, amb un preu base de licitació de 194.161,94 € (IVA no
inclòs), corresponent a 4 mesos de contracte.
2n. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que regeixen el contracte.
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3r. OBRIR el procediment d'adjudicació que s’haurà de regir per les normes del procediment
obert simplificat i la tramitació ordinària, de conformitat amb els arts. 156 a 159 de la LCSP.
4t. AUTORITZAR la despesa de 235.000,00 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 30100.15320.6190004 del pressupost municipal.
5è. CONVOCAR la licitació pública mitjançant anunci al perfil del contractant de l’Ajuntament,
segons es disposa al plec de clàusules administratives particulars i als arts. 135 i 156 de la
LCSP.
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Signat digitalment per:
L'Alcaldia
Carmela Fortuny Camarena
14-12-2018 14:45

Signat digitalment per:
Secretària General
Rosa Castellà Mata
19-12-2018 10:53
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