Òrgan: Junta De Govern
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 17 de juny de 2021
Expedient núm. X2021000300 - X2021000300
Per Unanimitat dels presents amb dret a vot
Aprovat Per 2 Vots A Favor (Daniel Encinas Granados, Elisabet Alsina Hugas)

ACORD
APROVACIÓ
DE
L'EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES PREVISTES AL PROJECTE
D’EXECUCIÓ DEL VIAL DE SORTIDA DEL NUCLI DE PUIGVENTÓS DE CRUÏLLES,
CONVOCANT LA SEVA LICITACIÓ
Vista la necessitat, per part de l’Ajuntament, de realitzar l’execució de les obres
corresponents al projecte d’execució del vial de sortida del nucli de Puigventós, les qual
tenen per objecte definir un nou traçat d’accés al Puigventós seguint la traça d’un antic
camí des de la cruïlla que connecta a la C-66 al límit del terme municipal amb la Bisbal
d’Empordà i Corçà í el camí d’anar Monells.
Vist el text refós del projecte d’execució del vial de sortida del nucli de Puigventós de
Cruïlles, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, col·legiat 20928, Sr. Jordi
Álvarez Moretó. Aprovat pel Ple de la Corporació en data 11 de març de 2021.

Ateses les característiques del contracte que es pretén adjudicar, les quals són les
següents:
Tipus de contracte: Contracte d’obres
Objecte del contracte: Execució del vial de sortida del nucli de Puigventós
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers
Valor estimat del contracte: 94.640,06 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 94.640,06 €
Durada de l'execució: 2 mesos

Durada màxima: 2 mesos

Vista la tramitació de l’expedient, on consta la incoació del mateix, l’informe de
secretaria-intervenció, el quadre de característiques i el Plec de Clàusules
administratives particulars.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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,

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 17 de juny de 2021, ACORDA:
PRIMER. APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, mitjançant procediment
obert simplificat, de les obres previstes al projecte al projecte d’execució del vial de
sortida del nucli de Puigventós de Cruïlles, convocant la seva licitació.
SEGON. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Quadre de
Característiques que regiran el contracte.
TERCER. APROVAR la despesa corresponent :
Anualitat
2021

Aplicació pressupostària
1531 609.01

Import
94.640,06€

QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic .
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars
i Quadre de característiques. La documentació necessària per a la presentació de les
ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.
SISÈ.- DESIGNAR als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
—
—
—
—

Daniel Encinas Granados, l’Alcalde, que actuarà com a President de la mesa.
Gemma Prats Mulà, la Secretaria-interventora, que actuarà com a Vocal.
Anna Casas Esteva, la tècnica municipal, que actuarà com a Vocal.
Alba Torres Arco, Administrativa, que actuarà com a Secretaria de la Mesa.

Signat electrònicament,

