
 

 

 

 

 

CARMEN COLL GAUDENS, secretària de l'Ajuntament de Badia del Valles.

 

CERTIFICO : que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 28 
d’octubre de 2014, va adoptar l’acord següent:

 

«I. Identificació de l’expedient

Expedient  número:  970/2014,  relatiu  a  l'expedient  de  contractació  i  convocatòria 
licitació  obres  de remodelació  i  supressió  de  barreres  arquitectòniques a  diferents 
sectors de l'avinguda Mediterrani de Badia del Vallès, mitjançant procediment obert, 
únic criteri d'adjudicació,preu més baix, i tramitació urgent.

II. Relació de Fets

1. Des de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de Badia del Vallès, es 
necessita realitzar les obres consistents en la  remodelació i  supressió de barreres 
arquitectòniques en sectors de l’avinguda Mediterrani, aquesta actuació esta inclosa 
dins  l'anualitat  2011,  del  catàleg  d'actuacions  del  Pla  únic  d'obres  i  serveis  de 
Catalunya 2008-2012.

2. Igualment es determina la disponibilitat dels terrenys i la necessitat de declarar la 
tramitació com a urgent per tal que les obres estiguin adjudicades dins d'aquest any tal 
i com determina la normativa que regula les bases de les actuacions incloses en el Pla 
únic d'obres i serveis de Catalunya.

3. Atès que s'han redactat el plec de clàusules administratives Particulars per a iniciar 
l’expedient de contractació que han de regir l'adjudicació del contracte.

 

4. Vist l'acord d’aprovació inicial del Projecte d’obres de remodelació i supressió de 
barreres arquitectòniques a diferents sectors de l'avinguda Mediterrani,  aprovat  per 
junta de govern local de dia 28/10/2014. 

 

5. El preu del contracte ascendeix a 285.123,96 euros i 59.876,04 euros d'Iva, que 
s'imputarà a la partida 1404 1551 61900, del pressupost vigent. 

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb el que es disposa als articles 6, 22, 53, 109, 110, 112, 138 i següents, 
150 i següents, 235 a 239 i la disposició addicional segona RD Legislatiu 3/2011, de 14 
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de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic

2n. De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia 
número 507/2011, de 22 de juny.

Per tot això,

S’acorda:

Primer. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació 
urgent i  amb un únic criteri d'adjudicació, al preu més baix, de l'obra consistent de 
remodelació i supressió de barreres arquitectòniques a diferents sectors de l'avinguda 
Mediterrani de Badia del Vallès, amb un preu de 285.123,96 euros i 59.876,04 euros 
d'Iva.

Segon. Aprovar el  Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà aquesta 
contractació.

Tercer. Convocar la licitació i publicar l'anunci en el perfil de contractant i el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, perquè durant el termini de 13 dies a partir de 
l'endemà de la publicació al BOP els interessats puguin presentar les proposicions que 
considerin convenients.

Quart. L’adjudicació d’aquest contracte restarà condicionada a l’aprovació definitiva del 
projecte  d'obres  “  Remodelació  i  supressió  de  barreres  arquitectòniques  diferents 
sectors de l'avinguda Mediterrani de Badia del Vallès”, aprovat inicialment per acord de 
la junta de govern local de 28/10/2014, així com  al replanteig de l’obra.

Quart. Aprovar el document comptable annex d’autorització de crèdit (A), per import 
total de 345.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 1404 1551 61900 del 
pressupost vigent.».

 

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto aquest certificat per ordre i amb 
el vist i plau de l'alcaldessa Eva Menor Cantador, a Badia del Valles, document signat 
electrònicament.

Vist i Plau

L'alcaldessa

 

 

.
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