Òrgan: Ple
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 29 d´abril de 2021
Expedient núm. X2021000182 - X2021000182
Per Unanimitat dels presents
Aprovat Per 8 Vots A Favor (Daniel Encinas Granados, Elisabet Alsina Hugas, Jorge
Alsina Brunsom, Concepcion Torras Ferrer, Jordi Regencos Salvador, Sandra Delgado
Ruiz, Oriol Estanyol Mola, Salonica Rodríguez Oliver)

ACORD
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES PREVISTES
AL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’ENTORN EMMURALLAT, CARRER RAVAL,
DAVANT ESCOLES AL NUCLI DE CRUILLES, CONVOCANT LA SEVA LICITACIÓ
Vista la necessitat, per part de l’Ajuntament, de realitzar l’execució de les obres
corresponents al projecte d’adequació de l’entorn emmurallat, carrer Raval, davant
escoles al nucli de Cruïlles, que el Ple de la Corporació va aprovar definitivament el 22
de febrer de 2021.
Vist que, aquestes obres tenen per objecte la regularització de la zona d'accés al nucli
on hi conflueixen l'escola, la sala polivalent i l'accés rodat al nucli, i es proposen
actuacions en l'àmbit de la ordenació de l'espai públic de circulació de vehicles i
d'itineraris per vianants.
Ateses les característiques del contracte que es pretén adjudicar, les quals són les
següents:
Tipus de contracte: Contracte d’obres
Objecte del contracte: Obres adequació C/Raval davant Escoles del nucli de Cruïlles
Procediment de contractació: obert simplificat
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: : 45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers
Valor estimat del contracte: 103.027,46 Euros
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 103.027,46 Euros
IVA%: 21%
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 124.663,23 Euros
Durada de l'execució: 4 mesos
Durada màxima: 4 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,

Per tot l’exposat anteriorment, el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 29
d’abril de 2021, per UNANIMITAT dels presents, ACORDA:
PRIMER. APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, mitjançant procediment
obert simplificat, de les obres previstes al projecte d’adequació de l’entorn emmurallat,
Carrer Raval, davant escoles al nucli de Cruilles, 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 609.02

Import
124.663,23

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,

