DECRET
Exp. 5144/2021
ANTECEDENTS
Per Decret de l’Alcaldia número 2021-4275 de 5 d’agost de 2021 es va acordar incoar
expedient administratiu per a l’adjudicació del contracte menor per a l’assessorament tècnic i
jurídic d’expropiació de les finques afectades en el “Projecte executiu i de condicionament de
millora de la Carretera Camí Puig de Tiula i de la carretera camí de l’Arboç, tram 4-fase2”
En el mateix decret s’acorda invitar a diverses empreses per a que en el termini màxim de 5
dies naturals, presentin la corresponent proposta.

JOSEP MARIA GIL ALBERO ofereix 11.900€ + IVA
YXART DE MORAGAS ofereix 14.000€ + IVA
MIQUEL MARIA NOLLA PUJALS ofereix 14.850€ + IVA

.../...
Núm. d’expedient: 5144/2021
Assumpte: Contracte per a l’assessorament tècnic i jurídic d’expropiació de les finques
afectades en el “Projecte executiu i de condicionament de millora de la Carretera Camí Puig
de Tiula i de la carretera camí de l’Arboç, tram 4- fase2”.

DECRET

En data 18 d’agost de 2021, el tècnic d’obres i serveis emet l’informe que literalment transcrit
diu:

Número: 2021-4679 Data: 24/08/2021

En el termini atorgat es van presentar les següents ofertes:

Vist l’informe tècnic de 22 de juliol de 2021, el qual conté les prescripcions tècniques per a la
contractació .
Vist el Decret 2021-4275, en el qual es sol·licitava a les empreses que es relacionen a
continuació que en el termini de 5 dies naturals presentessin la corresponent proposta:
1- JOSEP MARIA GIL ALBERO
2- YXART DE MORAGAS
3- MIQUEL MARIA NOLLA PUJALS
FONAMENTS DE DRET
llei 9/2017, de 9 de novembre de 2017, 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 2014/24UE, de 26 de febrer de 2014.
FETS
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ANTECEDENTS

Finalitzat el termini per presentar ofertes, s’han rebut les següents ofertes:
Empresa
JOSEP
MARIA
GIL
ALBERO
YXART DE MORAGAS
MIQUEL MARIA NOLLA
PUJALS

Oferta
11.900€

IVA
2.499,00€

Total
14.399,00€

14.000€
14.850€

2.940,00 €
3.118,50€

16.940,00€
17.968,5€

CONCLUSIONS

Atès el que disposen els articles 118, de la llei 9/2017, de 9 de novembre de 2017, 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 2014/24UE, de 26 de febrer de
2014.
Acord de Ple de de l'Ajuntament de Cunit de 28 de març de 2019 pel qual s'aprova l'adhesió
a l'acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió plenària de 20 de març de 2018,
referent a l'aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia aplicable als ens locals que s'adhereixin al Servei d'Assistència en l'Exercici del
Control Intern.
Atès les competències que la DA Segona de la llei 9/2017, de 9 de novembre de 2017, 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 2014/24UE, de 26 de febrer de
2014.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
RESOLC
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor per a l’assessorament tècnic i jurídic d’expropiació
de les finques afectades en el “Projecte executiu i de condicionament de millora de la
Carretera Camí Puig de Tiula i de la carretera camí de l’Arboç, tram 4-fase2” a favor JOSEP
MARIA GIL ALBERO S.L. amb DNI 39.647056-R per un import de 11.900 € + IVA.
SEGON.- Disposar la despesa per import de 14.399 euros (IVA inclòs) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 1530 6100000 del pressupost per a l’exercici 2021.

DECRET

FONAMENTS JURÍDICS

Codi Validació: 9N4EGN54E6D4ZTDPMNC2AXMHX | Verificació: https://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

La Intervenció municipal ha emès document comptable 2021.2.0008563.000 de disposició
de la despesa.

Número: 2021-4679 Data: 24/08/2021

L’empresa que obté la màxima puntuació respecte les altres ofertes presentades és JOSEP
MARIA GIL ALBERO, per tant, vistos els fets exposats anteriorment s’informa
FAVORABLEMENT, atès que s’adequa a l’informe-justificació de la contractació de 22 de
juliol de 2021, amb càrrec a la partida pressupostària núm. 1530 6100000.
.../...

TERCER.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades i al Departament
d’Intervenció i Tresoreria municipal.

Cunit, a data de signatura electrònica
L’Alcalde

La Secretària accidental

Jaume Casañas Carballido

Matilde García Giménez
Dono fe i prenc raó.
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DECRET

Art. 3.2 RD 128/2018

