Assumpte: Resolució d’aprovació expedient
Contracte Obres
Zona Portuària Nord
PORT-2019-00018
Procediment obert
Expedient:
Clau Tècnica: 521981G874
Títol: Urbanització de l’Avinguda Foix i c/ Platja al port de Port de la Selva
Anualitats
2019

Ports de la Generalitat
450.886,40 euros

Pressupost total:

450.886,40 euros

Aplicació pressupostària
660.0001

Vista la resolució d’inici de l’expedient de data 4.06.19,
Atès que el projecte de les obres esmentades reuneix tots els requisits exigits, d’acord amb el
que s’estableix a l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen 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 (en endavant LCSP).
Vist l’informe jurídic emès amb data 21.09.18 en relació al plec tipus de clàusules
administratives particulars per a la contractació, mitjançant procediment obert, dels contractes
d’obres
Vistes les recomanacions efectuades per l’òrgan de control economicofinancer intern de Ports
de la Generalitat amb data 4.06.19 relatiu al Plec de Clàusules Administratives que regula
aquesta contractació.
Vist el certificat econòmic de data 4.06.19 acreditatiu de disponibilitat pressupostària per fer
front a l’import de licitació indicada.
De conformitat al plec de clàusules administratives particulars que regeix l’expedient validat
per la responsable del servei jurídic.
D’acord amb el que estableix l’article 117 de la LCSP i de conformitat amb el que disposa
l’article 16.2.e de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya,
RESOLC:
1. Aprovar en els aspectes tècnics el projecte esmentat que ha de servir per definir
quantitativament i tècnicament l’abast del contracte.
2. L’import del projecte base de la licitació es quantifica en: 450.886,40 euros, sense IVA.
3. El termini d’execució es fixa en: sis (6) mesos.
4. Ateses les característiques de l’obra no es contempla revisar preus.
5. No es requereix classificació de contractistes.

Dr. Roux, 59-61
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En virtut de la delegació de funcions del President de Ports de Catalunya, atorgada per
Resolució de 18 de novembre de 1998 (DOGC núm. 2774, de 26.11.98),
6. Aprovar l’expedient de contractació de “Urbanització de l’Avinguda Foix i c/ Platja al port
de Port de la Selva”.
7. Aprovar definitivament el projecte “Urbanització de l’Avinguda Foix i c/ Platja al port de
Port de la Selva”.
8. Ordenar que es tramiti l’expedient per a l’adjudicació del referit contracte en els termes
establerts en el plec de clàusules administratives particulars.
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Barcelona, a data de la signatura electrònica

Assumpte: Resolució d’aprovació expedient
Contracte Obres
<...> <Procediment obert>
Expedient:
Clau Tècnica: <...>
Títol: <...>

Zona Portuària <...>

Anualitats
<...>
<...>

Ports de la Generalitat
<...> euros
<...> euros

Pressupost total:

<...> euros

Aplicació pressupostària
<...>
<...>

Vista la resolució d’inici de l’expedient de data <...>,
Atès que el projecte de les obres esmentades reuneix tots els requisits exigits, d’acord amb el
que s’estableix a l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen 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 (en endavant LCSP).
Vist l’informe jurídic emès amb data 21.09.18 en relació al plec tipus de clàusules
administratives particulars per a la contractació, mitjançant procediment obert, dels contractes
d’obres
Vistes les recomanacions efectuades per l’òrgan de control economicofinancer intern de Ports
de la Generalitat amb data <...> relatiu al Plec de Clàusules Administratives que regula
aquesta contractació.
Vist el certificat econòmic de data <...> acreditatiu de disponibilitat pressupostària per fer front
a l’import de licitació indicada.
De conformitat al plec de clàusules administratives particulars que regeix l’expedient validat
per la responsable del servei jurídic amb data <..>.
D’acord amb el que estableix l’article 117 de la LCSP i de conformitat amb el que disposa
l’article 16.2.e de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya,
RESOLC:
1. Aprovar en els aspectes tècnics el projecte esmentat que ha de servir per definir
quantitativament i tècnicament l’abast del contracte.
2. L’import del projecte base de la licitació es quantifica en: <...> euros.
3. El termini d’execució es fixa en: <...> mesos.
4. <Ateses les característiques de l’obra no es contempla revisar preus.>
5. Classificació de contractistes requerida:
1. GRUP
: <...> <...> <...>
2. SUBGRUP
: <...> <...> <...>
3. CATEGORIA
: <...> <...> <...>
6. Proposar la seva aprovació definitiva amb la distribució de les anualitats segons quadre
anterior.
Barcelona, a data de la signatura electrònica

<nom i cognoms>
Gerent

Vista l’anterior proposta, i de conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i
l’article 15.1.e de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya,
RESOLC:
1. Aprovar l’expedient de contractació de “....”
2. Aprovar definitivament el projecte “...”.
3. Ordenar que es trameti l’expedient per a l’adjudicació del referit contracte en els termes
establerts en el plec de clàusules administratives particulars.
Barcelona, a data de la signatura electrònica

<...>
President

