Ajuntament de Sagàs
Na Marta Bover Casas, secretària de l’Ajuntament de Sagàs.
CERTIFICO :
Que en la sessió del Ple ordinari del dia 07 d’octubre de 2021, es va aprovar
entre d’altres l’acord següent :
4 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DEL PLEC DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DE LA LICITACIÓ I LICITACIÓ DEL
PROJECTE DE TÍTOL “ ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE LA
GUÀRDIA A GIRONELLA FINS AL LÍMT DEL T.M “.
L’Ajuntament de Sagàs disposa del projecte de títol “ARRANJAMENT I
MILLORA DEL CAMÍ DE LA GUÀRDIA A GIRONELLA FINS AL LÍMT DEL
T.M “, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Josep Ramon Busquets i
Planas i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de
131.902,26 €.
El projecte es va aprovar inicialment en el Ple de data 08 de juliol de 2021.
L’anunci d’aprovació inicial es va publicar en el BOP de data 21 de juliol de
2021, de la mateixa manera es va publicar en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament i en la seu electrònica municipal.
Durant el termini establert per a la presentació de reclamacions, suggeriments
i/o al·legacions, no se n’hi han presentat, és per això que l’esmentat projecte
queda aprovat de manera definitiva.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat de
l’actuació de títol “ ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE LA GUÀRDIA
A GIRONELLA FINS AL LÍMT DEL T.M “ i que compta amb un pressupost
d’execució per contracta de 131.902,26 €, juntament amb el corresponent Plec
de clàusules administratives i l’altra documentació que l’acompanya.
Segon.- Iniciar el procediment de licitació de l’actuació, disposant la publicació
de la mateix en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sagàs.
Tercer.- Aprovar la despesa d’aquest contracte retenint el crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 153/610.06 del pressupost de l’any 2021.
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Vist el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic i atès que per raó
del seu import es justifica la utilització del procediment de licitació pel
procediment obert simplificat.
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Quart .- Nomenar tècnic director de l’obra a l’arquitecte Sr. Josep Ramon
Busquets i Planas..
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot
favorable de tots els assistents.
I perquè així consti, i a reserva del que en resulti de l’aprovació definitiva de
l’acta, ho signo per ordre i amb el vist-i-plau de la Sra. Alcaldessa a Sagàs a,
Vist-i-plau.

Silvia Triola Costa.
Alcaldessa.

La secretària.
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