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Jaume Manau i Terrés, secretari del Consorci per a la gestió de residus urbans d'Osona, 
 
 
CERTIFICO: 
 
 
Que la Junta de Govern, en sessió del dia 15 d’abril de 2015 adoptà, entre altres, l'acord 
següent: 
 
 
"4. LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS: COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE 
L’OBRA “CONSTRUCCIÓ D’UN NOU VAS A L’ABOCADOR COMARCAL D’OSONA” 
 
Fets i antecedents 
 
Vistos el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
particulars, redactats per a la contractació d’aquest servei i trobats conformes. 
 
Vistos els informes del secretari i l'interventor del Consorci, 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 
 
Plec de clàusules administratives generals de contractació del Consorci. 
 
Articles 109, 110 i 151 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Per unanimitat s'acorda: 
 
1.- Aprovar l’expedient de tramitació ordinària per contractar la coordinació de seguretat i 
salut durant la fase d’execució de les obres del “Projecte per la construcció de la tercera fase 
(Fase 3.1) d’ampliació del vas B”, pel procediment negociat sense publicitat i amb un únic 
criteri d’adjudicació, amb un pressupost màxim de licitació de vint-i-vuit mil euros (28.000,00 
€), més cinc mil vuit-cents vuitanta euros (5.880,00 €) corresponents al 21% d’IVA. 
 
2.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir la contractació del procediment esmentat. 
 
3.- Convidar a la participació del procés de licitació a les empreses següents: Anna Castells 
Viñas, Albert Soler Alonso, Antoni Llobet Jordà, Comas Rifà, SLPU i Colomer Rifà, SLP, 
empreses que es consideren adequades i capacitades per a la realització de l’objecte del 
contracte, d’acord amb l’informe emes en data 10 d’abril de 2015, pel tècnic Josep Rovira 
Plarromaní. 
 
4.- Aprovar i autoritzar la despesa màxima de trenta-tres mil vuit-cents vuitanta euros 
(33.880,00 €), que s’ha d’imputar al pressupost del Consorci per a l’exercici de 2015, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostaria 623.00.162. 
 

 



5.- Anunciar la licitació a què es fa referència en el Perfil del Contractant i al tauler d’anuncis 
del Consorci. 
 
6.- Facultar el president del Consorci, com a òrgan de contractació, per efectuar el 
requeriment previst, per l’adjudicació del contracte i la signatura de tots els documents 
necessaris per el més eficaç desenvolupament d’aquest acord.. 
 
7.- Disposar que acabades les actuacions administratives de referència se’n doni compte a 
aquesta Junta de Govern. " 
 
 
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 Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent. 
 
Vic (Osona), 16 d’abril de 2015 
 
 El secretari,         Vist i plau 
.          El president, 
 
 
 
 
          Miquel Arisa Coma 
 


