ANUNCI

Atesa la regulació establerta a 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, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig,
que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, el Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques en el que no s’oposi a la Llei 3/2011, de 14 de novembre, i al Reial decret 817/2009, de 8
de maig i el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Es fa públic que el Ple municipal, en sessió extraordinària celebrada en data 21 de març de 2018, en
referència a l’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques del
projecte d’aprofitament del pou de Can Solà, va aprovar els següents acords :
Primer.- Aprovar l'inici de l’expedient de Contractació d’obres per al Projecte Aprofitament del Pou
de Can Solà” per un pressupost de l’actuació 71.536,99 €, més un 21% d’IVA 15.022,76 €, per un
import total de 86.559,76 €.
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que han de regir el
procediment de licitació esmentat.
Tercer.- Convocar l’obertura del procediment de licitació mitjançant tramitació ordinària i pel
procediment obert, i la presentació d’ofertes.
Quart.- Anunciar l’exposició al públic del Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques
que ha de regir el procediment de licitació esmentat, per un termini de 30 dies naturals al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la seu electrònica municipal i al tauler d’anuncis de la
Corporació per tal que puguin presentar-se al·legacions i suggeriments, si s’escau.
Cinquè.- Anunciar el procediment de licitació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB),
al Perfil del contractant, a la seu electrònica municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal
que en el termini de 30 dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci al
BOPB, les persones interessades puguin presentar les seves proposicions, condicionada a l’aprovació
definitiva del Plec de Clàusules, pel que si es presentessin al·legacions caldrà suspendre el
procediment de contractació ja que s’ha iniciat simultàniament.

Sisè.- Aprovar la despesa i autoritzar a l’aplicació pressupostària aplicació pressupostària
D/161.609.04, pressupost 2018 per import de 86.559,76 euros.

El Bruc, 2 de maig de 2018
L’Alcalde,
Firmado
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