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PROPOSTA 
 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Territori,referent a la contractació de les obres contingudes a 
la fase 1 del projecte d’”Adequació de la part antiga del Cementiri de La Batllòria”. 
 
El projecte d’”Adequació de la part antiga del Cementiri de La Batllòria”, presentat per Bellavista i 
Illa, Arquitectura i Urbanisme, té un pressupost d’execució de 261.224,59.-euros (IVA inclòs). 
 
El projecte estableix 3 fases d’execució definides en funció de les prioritats de les actuacions de 
rehabilitació: 
 

- Fase 1: Reparació de cobertes i paraments exteriors, per 42.970,61.-euros (IVA inclòs) 
- Fase 2: Paviments i accessibilitat, per 168.186,14.-euros (IVA inclòs) 
- Fase 3: Paraments interiors, per 50.067,84.-euros (IVA inclòs) 

 
El projecte d’adequació de la part antiga del Cementiri de La Batllòria ha estat aprovat inicialment 
per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 16.11.2016, amb les tres fases, aprovació que ha 
estat elevada a definitiva el 17.01.2017. 
 
L’Ajuntament de la intenció de contractar les obres incloses a la fase 1, que consisteixen en la 
Reparació de cobertes i paraments exteriors, amb un pressupost de 42.970,61.-euros (IVA inclòs). 
 
La tècnica municipal de l’àrea de Territori ha emès informe en data 29.10.2016, envers la 
contractació de les obres de la fase 1 del referit projecte, on consta que cada una de les 3 fases 
que defineixen aquest projecte són susceptibles de ser contractades individualment i que la 
contractació de qualsevol de les fases no obliga a la contractació de la resta. A l’informe tècnic 
s’indica el termini d’execució, el termini de garantia, la classificació del contractista, la solvència 
tècnica i econòmica de les empreses, i els criteris de valoració de les ofertes, entre altres. 
 
S’ha demanat pressupost a les empreses Construccions Alcaraz, SL, que no han presentat cap 
oferta, i Jesús Pacheco i Julià, SIC Bosch, SL, i Construccions Jaume Clopés, SL, essent aquesta 
darrera empresa la que presenta l’oferta més econòmica per un import total de 38.276,33.-euros 
(IVA inclòs). 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de l’àrea de Territori. 
 
Vista la proposta de l’àrea de Territori. 
 
Aquest regidor proposa a l’Alcaldia de prendre els acords següents: 
 
1r.- Aprovar la despesa següent: 
 

- Import total: 38.276,33.-euros (Base imposable 31.633,33.- + 6.643.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 05.150Z0.61930 Millores seguretat cementiri 
- Concepte: Execució de les obres contingudes a la fase 1 del projecte d’”Adequació de la 

part antiga del Cementiri de La Batllòria” 
 
2n.- Contractar amb Construccions Jaume Clopés, SL, amb NIF B60868221, aquests treballs, 
conforme el seu  pressupost número 44, de data 5 de desembre de 2016. 
 
Sant Celoni, 
El regidor d’Economia 
Josep Ma García i Sala 
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 8 de febrer de 2017. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Contractació de les obres contingudes a la fase 1 del projecte d’”Adequació de la part antiga del 
Cementiri de La Batllòria”. 
 
Fets 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Territori,referent a la contractació de les obres contingudes a 
la fase 1 del projecte d’”Adequació de la part antiga del Cementiri de La Batllòria”. 
 
El projecte d’”Adequació de la part antiga del Cementiri de La Batllòria”, presentat per Bellavista i 
Illa, Arquitectura i Urbanisme, té un pressupost d’execució de 261.224,59.-euros (IVA inclòs). 
 
El projecte estableix 3 fases d’execució definides en funció de les prioritats de les actuacions de 
rehabilitació: 
 

- Fase 1: Reparació de cobertes i paraments exteriors, per 42.970,61.-euros (IVA inclòs) 
- Fase 2: Paviments i accessibilitat, per 168.186,14.-euros (IVA inclòs) 
- Fase 3: Paraments interiors, per 50.067,84.-euros (IVA inclòs) 

 
El projecte d’adequació de la part antiga del Cementiri de La Batllòria ha estat aprovat inicialment 
per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 16.11.2016, amb les tres fases, aprovació que ha 
estat elevada a definitiva el 17.01.2017. 
 
L’Ajuntament de la intenció de contractar les obres incloses a la fase 1, que consisteixen en la 
Reparació de cobertes i paraments exteriors, amb un pressupost de 42.970,61.-euros (IVA inclòs). 
 
La tècnica municipal de l’àrea de Territori ha emès informe en data 29.10.2016, envers la 
contractació de les obres de la fase 1 del referit projecte, on consta que cada una de les 3 fases 
que defineixen aquest projecte són susceptibles de ser contractades individualment i que la 
contractació de qualsevol de les fases no obliga a la contractació de la resta. A l’informe tècnic 
s’indica el termini d’execució, el termini de garantia, la classificació del contractista, la solvència 
tècnica i econòmica de les empreses, i els criteris de valoració de les ofertes, entre altres. 
 
S’ha demanat pressupost a les empreses Construccions Alcaraz, SL, que no han presentat cap 
oferta, i Jesús Pacheco i Julià, SIC Bosch, SL, i Construccions Jaume Clopés, SL, essent aquesta 
darrera empresa la que presenta l’oferta més econòmica per un import total de 38.276,33.-euros 
(IVA inclòs). 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de l’àrea de Territori. 
 
Vista la proposta de l’àrea de Territori. 
 
Vista la proposta del regidor de l’àrea d’Economia. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès allò establert als articles 111 i 138.3 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Resolc: 
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1r.- Aprovar la despesa següent: 
 

- Import total: 38.276,33.-euros (Base imposable 31.633,33.- + 6.643.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 05.150Z0.61930 Millores seguretat cementiri 
- Concepte: Execució de les obres contingudes a la fase 1 del projecte d’”Adequació de la 

part antiga del Cementiri de La Batllòria” 
 
2n.- Contractar amb Construccions Jaume Clopés, SL, amb NIF B60868221, aquests treballs, 
conforme el seu  pressupost número 44, de data 5 de desembre de 2016. 
 
Així ho resol i signa l’alcalde en el lloc i data al començament esmentats, que de tot jo, el 
secretari municipal, en dono fe. 
 
L’Alcalde, El Secretari, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas Antoni Peralta i Garcerá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


