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Jaume Manau i Terrés, secretari del Consell Comarcal d'Osona,

CERTIFICO:

Que la Comissió Permanent del Ple, en sessió del dia 10 d’abril de 2013, adoptà, entre
altres, l’acord següent:

"13. LICITACIÓ CONTRACTE D’OBRES: “RESTAURACIÓ DE COBERTES DE L’ALA DE
LLEVANT, CONSOLIDACIÓ DE MURS DE L’ENTORN I MILLORA DEL CONJUNT DEL
MONESTIR DE SANT PERE DE CASSERRES”
Fets i antecedents
Vist el projecte bàsic i d’execució de "Restauració de cobertes de l’ala de llevant, consolidació
de murs de l’entorn i millora del conjunt del monestir de Sant Pere de Casserres”, redactat per
l’arquitecte Santiago Bandrés Gracia, aprovat inicialment per acord de la Comissió Permanent
del Ple, adoptat en la sessió del dia 9 de maig de 2012 i definitivament amb caràcter automàtic
el dia 26 de juny de 2012;
Vist el Decret del Diputat delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de Barcelona de
data 27 de juliol de 2012, pel qual s’atorga una subvenció a aquest Consell Comarcal, per un
import de 147.800,39 euros, per al manteniment i millora del conjunt arquitectònic de Sant Pere
de Casserres, dins del Pla de concertació XBMQ 2008-2011;
Vistos el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques de la
contractació d’aquesta obra, que es consideren conformes.
Vistos els informes del secretari i l'interventor del Consell, emesos d’acord amb el que disposa
l’article 275.1 c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril;
Fonaments de dret
Article 17 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
Acord núm. 6 del Ple Comarcal de data 27 de juliol de 2011, sobre la constitució de la
Comissió Permanent del Ple i determinació del seu règim competencial
Resolució de Presidència de data 20 de febrer de 2013, de delegació de competències a la
Comissió Permanent del Ple.
Plecs de condicions generals aplicables als contractes d’obres i instal·lacions d’aquest
Consell.
Articles 109 i 110 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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Per unanimitat s'acorda:
1r.- Aprovar l’expedient de tramitació ordinària per contractar les obres del projecte bàsic i
d’execució "Restauració de cobertes de l’ala de llevant, consolidació de murs de l’entorn i
millora del conjunt del monestir de Sant Pere de Casserres”, redactat per l’arquitecte Santiago
Bandrés Gracia, pel procediment negociat sense publicitat i amb més d’un criteri d’adjudicació,
amb un pressupost d’execució per contracta de cent set mil nou-cents trenta-sis euros i vint-isis cèntims (107.936,26 €), més vint-i-dos mil sis-cents seixanta-sis euros i seixanta-un cèntims
(22.666,61 €) corresponents al 21% d’IVA.
2.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques
particulars que han de regir la contractació del procediment esmentat.
3r.- Convidar a la participació del procés de licitació a les empreses Acertis Obres i Serveis,
SAU, Construccions Ferrer, SA i Edificacions Casas, SL, empreses que es consideren
adequades i capacitades per a la realització de l’objecte del contracte, d’acord amb la
proposta emesa en data 2 d’abril de 2013, per l’arquitecte tècnic del Consell Comarcal, senyor
Josep Baulenas i Piella.
4t.- Aprovar i autoritzar la despesa màxima de cent trenta mil sis-cents dos euros i vuitanta-set
cèntims (130.602,87 €), IVA inclòs, que s’ha d’imputar a la partida 11.334.622.01 del
pressupost comarcal per a l’exercici de 2013, d’acord amb l’informe d’intervenció.
5è.- Anunciar la licitació a què és fa referència en el Perfil del Contractant.
6è.- Facultar indistintament, expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester el
president o la gerent perquè, si escau, formalitzin en nom del Consell Comarcal qualsevol
document que sigui necessari en relació amb aquest acord.
7è.- Disposar que acabades les actuacions administratives de referència i presentada la
documentació corresponent per part del licitador amb l’oferta mes avantatjosa, se’n doni
compte a aquesta Comissió Permanent del Ple, perquè efectuï l’adjudicació del contracte."

I perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat per ordre del
president, fent la reserva a que es refereix l’article 206 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent.
Vic (Osona), 11 d’abril de 2013
El secretari

Vist i plau
El president,

