Jaume Busquets Arnau, president del Consell Comarcal del Gironès
En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 del Text refós de la Llei de l’organització
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre;
Atès que l'ajuntament de Viladasens en data 18 de maig de 2018 per acord del Ple ha delegat a
favor del Consell Comarcal, l'exercici de les competències municipals per contractar i executar
la direcció de l'obra titulada Construcció de la depuradora del nucli de Viladasens redactat
per l'enginyer industrial del Consell Comarcal del Gironès, Sr. Jordi Güell i Camps núm.
col·legiat 8005;
Vist que en data 18 de juliol de 2018 el Ple del Consell Comarcal del Gironès assumeix les
competències delegades per l'Ajuntament de Viladasens, i aprova el text del conveni entre el
Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Viladasens per l'exercici de les competències
municipals de contractació i direcció de l'obra titulada Construcció de la depuradora del nucli
de Viladasens;
Vist l’informe de secretaria i intervenció conforme s'ajusta a dret la contractació i sobre
l’existència de crèdit;
DECRETO:
Primer.

Contractar i executar la direcció de l'obra titulada Construcció de la depuradora
del nucli de Viladasens quin projecte ha estat redactat per l'enginyer industrial
del Consell Comarcal del Gironès, Sr. Jordi Güell i Camps amb núm. col·legiat
8005.

Segon.

Que aquesta corporació considera que té garantida la capacitat de gestió
administrativa i tècnica pel normal desenvolupament de l’execució de les obres i
a aquest efectes designa com a director facultatiu i també com a responsable del
contracte de les obres, al Sr. Jordi Güell i Camps amb núm. col·legiat 8005, i
enginyer industrial d’aquest Consell Comarcal.

Tercer.

Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb l'article 116 d'acord amb
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
estransposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Quart.

Aprovar la contractació mitjançant procediment obert simplificati tramitació
ordinària tal i com estableix l'article 159 i l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, l’obra titulada Construcció de la
depuradora del nucli de Viladasens amb un pressupost d’execució per
contracte de 122.100,45 € IVA no inclòs i de 147.741,54€ IVA inclòs i aprovar la
despesa amb càrrec a la partida 16000.650000 del Pressupost del Consell
Comarcal del Gironès corresponent a l'exercici de 2018;

Cinquè.

Aprovar el Plec de clàusules que haurà de regir la contractació de l'esmentada
obra pel procediment esmentat.

Sisè.

Publicar la licitació en el perfil de contractant del Consell Comarcal del Gironès,
segons l’article 159 LCSP. El termini de presentació pliques és de 20 dies
naturals.

Així ho disposo pel present Decret.
El president, T-CAT P

Jaume
Busquets
Arnau |
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Davant meu,
El secretari general
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