APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL
PROJECTE DE CORRECCIÓ DE DEFICIÈNCIES CONSTRUCTIVES I AMPLIACIÓ
DE LES INSTAL.LACIONS DEL CEIP CERVANTES - J. DUALDE: EDIFICI
D'EDUCACIÓ INFANTIL, PISTES ESPORTIVES I CONSTRUCCIÓ DE GIMNÀS”
(PLA EDIFICANT)

El citat projecte, aprovat resolució de l’alcaldia núm. 2019-0970 de data 20/08/2019,
compta amb informe de l'arquitecta municipal de data 26/06/2019, en el sentit que
reuneix els documents exigits per l'art. 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Igualment, el projecte compta amb informe de supervisió favorable de l’Oficina Tècnica
d’Assistència a Municipis de la Diputació de Castelló, de data 23/07/2019.
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 23/08/2019, quedant justificat les exigències de l'art. 116.4 LCSP.
Atès que el valor estimat del contracte és superior 10 per cent de los recursos ordinaris
del pressupost, i de conformitat amb el que disposa la DA segona de la LCSP, l’òrgan
competent per a l’aprovació de l’expedient de contractació és el Ple de la Corporació.
No obstant, el citat òrgan, en sessió ordinària de 24 de juliol de 2019, va acordar
delegar en l’alcaldia les atribucions per a la licitació,
Per tot això, he resolt:
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L'Ajuntament de Betxí pretén executar les obres del "Projecte de correcció de
deficiències constructives i ampliació de les instal·lacions del CEIP Cervantes - J.
Dualde: Edifici d'Educació Infantil, pistes esportives i construcció de gimnàs”, inclòs en
el Pla Edificant, d'acord amb el projecte tècnic de data maig de 2019, redactat per
Jaime Sanahuja Rochera, Emilio Cubillos Gimeno y Mar Nadal Febrer, en
representació de JAIME SANAHUJA Y ASOCIADOS SLP, amb un pressupost de
539.613,32 €, més 113.318,80 € en concepte d’IVA.
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació de les obres del "Projecte de les obres del
“Projecte de correcció de deficiències constructives i ampliació de les instal·lacions del
CEIP Cervantes - J. Dualde: Edifici d'Educació Infantil, pistes esportives i construcció
de gimnàs” (Pla Edificant)".

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.
Cinquè.- Publicar el present acord en el perfil de contractant i en el Butlletí Oficial de la
Província.

Betxí, a la data de la signatura al marge.

Certifica,
Carmen Lázaro Martínez
Secretària general
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Alfred Remolar Franch
Alcalde president

DECRET

Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per un import de amb un pressupost de
539.613,32 €, més 113.318,80 € en concepte d’IVA, amb càrrec als crèdits consignats
en el capítol VII dels Pressupostos Generals de la Generalitat Valenciana,
“Transferència de capital”, del programa pressupostari 422.20 de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Número: 2019-1044 Data: 12/09/2019

Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de l'execució de les obres del
"Projecte de correcció de deficiències constructives i ampliació de les instal·lacions del
CEIP Cervantes - J. Dualde: Edifici d'Educació Infantil, pistes esportives i construcció
de gimnàs” (Pla Edificant)".

