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Na M. del Rocio Llaràs Muzas, Secretària-Interventora de l’Ajuntament
de Cadaqués, Comarca de l’Alt Empordà, CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 26 de novembre de
2018, va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
Correcció d’errada material pressupost total de licitació del Plec de
Clàusules Administratives que ha de regir la contractació de les obres
per procediment obert del projecte de recalçat de fonamentació,
consolidació de la solera de paviment i reparació de danys ocasionats
en el Pavelló Municipal “Es Quatre Camins” de Cadaqués – Exp. núm.
2288/2017.

d’altres, aprovar el

Plec de Clàusules Administratives que ha de regir la

contractació de les obres per procediment obert del projecte de recalçat de
fonamentació, consolidació de la solera de paviment municipal “Es Quatre
Camins” de Cadaqués, amb un pressupost total de licitació de 262.667,47€ IVA
inclòs (217.080,55€ + 45.586,92€ d’IVA).
En data 5 de novembre de 2018, la Junta de Govern Local va acordar, entre
d’altres, aprovar el Plec de Condicions Tècniques Particulars que han de regir la
contractació de les obres del procediment obert i l’aprovació definitiva del
projecte de recalçat de fonamentació, consolidació de la solera de paviment i
reparació de danys ocasionats en el Pavelló Municipal “Es Quatre Camins” de
Cadaqués, amb un pressupost de contracte, iva inclòs, de 266.730,03€
(Pressupost: 220.438,04€ + 21% IVA: 46.291,99€), redactat per l’arquitecte, Sr.
David Amorós Brotons, amb número de col·legiat 24948/3, i presentat en data 30
d’octubre de 2018, d’acord amb el requeriment efectuat per Junta de Govern
Local de data 17 de setembre de 2018, d’acord amb l’informe emès per
l’arquitecta municipal en data 17 de setembre de 2018.
Vist que s’ha de convocar el concurs públic per a accedir a la licitació, obrint-se
un període de 15 dies hàbils, publicant-se l’anunci de licitació del contracte en el
perfil del contractant de la web municipal i a la Plataforma de l’EACAT –
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a més del Butlletí Oficial de la
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En data 10 de setembre de 2018, la Junta de Govern Local va acordar, entre
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Província, i s’ha detectat aquesta diferència en el pressupost total, degut a les
modificacions aportades per a l’aprovació definitiva del projecte.
És per aquest motiu, que a proposta d'aquesta Alcaldia-Presidència, la Junta de
Govern Local per unanimitat dels membres assistents, ACORDA:
Primer.- CORREGIR L'ERRADA MATERIAL de la clàusula Tercera, 3.2. Valor
estimat del contracte (VEC) i 3.3. Pressupost base licitació, del Plec de clàusules
Administratives Particulars que ha de regir la contractació de les obres per
procediment obert del projecte de recalçat de fonamentació, consolidació de la
solera de paviment i reparació de danys ocasionats en el Pavelló Municipal “Es
Quatre Camins” de Cadaqués, modificant-se de la següent manera:
La redacció de la clàusula Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència
de crèdit, del Plec de Clàusules Administratives aprovat per Junta de Govern Local
de data 10 de setembre de 2018, és:
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit.
3.2. Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte és de dos cents disset mil vuitanta amb cinquanta
cinc cèntims. (217.080,55€), IVA exclòs.
3.3. Pressupost base de licitació
CINQUANTA CINC CÈNTIMS. (217.080,55€), equivalent al pressupost net, més l'IVA
al tipus vigent (21%), per import de 45.586,92€, és a dir, un pressupost total de
licitació de DOS CENTS SEIXANTA DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SET AMB
QUARANTA SET CÈNTIMS (262.667,47€), IVA inclòs.
La redacció de la clàusula Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència
de crèdit, del Plec de Clàusules Administratives es modifica, quedant redactat de
la següent manera:
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit.
3.2. Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte és de dos cents vint mil quatre-cents trenta-vuit
amb quatre cèntims. (220.438,04€), IVA exclòs.
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El pressupost base de licitació és de DOS CENTS DISSET MIL VUITANTA AMB
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3.3. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de DOS CENTS VINT MIL QUATRE-CENTS
TRENTA-VUIT

AMB

QUATRE

CÈNTIMS.

(220.438,04€),

equivalent

al

pressupost net, més l'IVA al tipus vigent (21%), per import de 46.291,99€, és a
dir, un pressupost total de licitació de DOS CENTS SEIXANTA SIS MIL
SET-CENTS TRENTA AMB TRES CÈNTIMS (266.730,03€), IVA inclòs.
I perquè així consti, i als efectes oportuns, lliuro la present certificació, a reserva
dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, per ordre i amb el
vist-i-plau del Sr. Alcalde.
Cadaqués, (document signat electrònicament al marge)
Vist i Plau
La Secretària-Interventora,
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L’alcalde,

