Ajuntament
de

Betxí

Exp.: 147/2019
Assumpte: Aprovació de l’expedient de licitació de les obres d’electrificació cr. Ausiàs March
i Unió Musical
Carmen Lázaro Martínez, secretària general de l’Ajuntament de Betxí (Castelló).CERTIFICA:

3. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
D’ELECTRIFICACIÓ DE LA ZONA DELS CARRERS UNIÓ MUSICAL I AUSIÀS MARCH
DE BETXÍ

L'Ajuntament de Betxí pretén executar les obres del "Projecte d'electrificació de la zona dels
carrers Unió Musical i Ausiàs March de Betxí", d'acord amb el projecte tècnic de data
06/07/2019, redactat per l’enginyer tècnic industrial (Col. Núm. 177) Sr. Vicente Montroy
Meneu, amb un pressupost de 73.112,30 €, més 15.353,58 € en concepte d’IVA.
El citat projecte va ser aprovat mitjançant decret d’alcaldia número 2019-0731 de data
19/06/2019, i compta amb informe de l'arquitecta municipal, de data 19/06/2019, en relació
amb la incorporació dels documents exigits per l'art. 233 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

CERTIFICAT

Alfred Remolar Franch ( 2 de 2 )
Alcalde president
Data Signatura : 13/09/2019
HASH: 635194ef65b743e7845be9e80a0e1ce5

Exp .: 147/2019

Número: 2019-0232 Data: 13/09/2019

Que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, reunida en sessió de caràcter ordinari
celebrada el dia 12 de setembre de 2019, va adoptar, entre altres, el següent acord:

Igualment, el projecte compta amb informe de supervisió favorable de l’Oficina Tècnica
d’Assistència a Municipis de la Diputació de Castelló, de data 29/07/2018; havent estat
comunicada per esta entitat la delegació de facultats per a la contractació de les obres en
data 28/08/2019.
S'han incorporat a l'expedient els següents documents:
- Acta de replanteig del projecte.
- Els informes de la secretaria i de la intervenció sobre la legislació aplicable, i sobre la
consignació pressupostària per fer front a la inversió.
- Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el contracte.
S'ha completat l'expedient de contractació, iniciat mitjançant provisió de l'alcaldia de data
2019.05.13, quedant justificat les exigències de l'art. 116.4 LCSP.
En conseqüència, per mitjà del present, de conformitat amb el que disposa l'art. 117 LCSP,
amb les atribucions assenyalades en la Disposició addicional segona, apartat 1, de la LCSP,
i vista la resolució de 2 de juliol de 2019, de l'alcaldia presidència, per la qual es deleguen en
la Junta de Govern Local les contractacions i concessions de tota classe, competència de
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CERTIFICAT DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ajuntament
de

Betxí

l'alcaldia, l'import anual supere els 40.000,00 euros.
Es proposa a la Junta l'adopció del següent acord:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació de les “Obres d’electrificació de la zona dels
carrers Unió Musical i Ausiàs March de Betxí".
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació,
mitjançant procediment obert simplificat, de l'execució del projecte de les “Obres
d’electrificació de la zona dels carrers Unió Musical i Ausiàs March de Betxí".

Alfred Remolar Franch, alcalde president. Betxí, a la data de la signatura al marge
(11/09/20149).

Es lliura el present certificat de conformitat amb el que disposa l'art. 206 del ROF i a reserva
dels termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent.
I perquè conste i tinga efectes on procedisca, s'expedeix el present d'ordre i amb el vistiplau
del Sr. Alfred Remolar Franch, alcalde president. Betxí, en la data que figura a la signatura
electrònica al marge.
Vist i plau
L'alcalde president
Alfred Remolar Franch

Plaça Major, 1 12549 Betxí

Certifica,
La secretària general
Carmen Lázaro Martínez
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Cinquè.- Publicar el present acord en el perfil de contractant i en el Butlletí Oficial de la
Província.

CERTIFICAT

Quart.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació del contracte, tramitat mitjançant
procediment obert simplificat, d'acord amb el que preveu l'article 159 de la LCSP, que
s'ajustarà al que preveu el Plec de Clàusules Administratives Particulars, i al Projecte tècnic,
pel que fa a la presentació de proposicions, així com als criteris per a l'adjudicació del
contracte.

Número: 2019-0232 Data: 13/09/2019

Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per un pressupost de 73.112,30 €, més 15.353,58
€ en concepte d’IVA, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 16500.60901 del Pressupost en
vigor. RC núm. 006017.

