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Procediment de contractació: Contracte menor Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV:
71242000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos
71247000-1 Supervisió del treball de construcció
Valor estimat del contracte: 2.653 €
Durada: 1 mes

IVA: 21

e121fa271d9d430891ac7e17628c43a9001

Objecte del contracte: Redacció del projecte, direcció d’execució de l’obra i
coordinador
de seguretat i salut en fase de projecte de l’obra de Millora de la xarxa de clavegueram

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Tipus de contracte: Serveis

Codi Segur de Validació

Vist l’informe d’intervenció d’autorització de la despesa.
Vist l’informe jurídic en relació al procediment de contractació.
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Estat d'elaboració: Original

A la vista de l’informe redactat per la tècnica municipal, ACTUACIONS PUNTUALS PER
LA MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM, i la necessitat d’executar una obra en la
xarxa de clavegueram per tal de reduir la quantitat d’aigües pluvials que es dirigeixen a
l’EDAR, consistent en realitzar dues noves connexions en dos punts de la xarxa de
clavegueram municipal, tal com es descriuen a l’informe tècnic.
Vista la provisió d’alcaldia de data 7 d’octubre de 2021, que proposa la licitació del
contracte de Serveis de redacció del projecte, de direcció d’obra i coordinació de
seguretat i salut mitjançant anunci públic a la plataforma del perfil del contractant.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

13. INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL
PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM, EXP. 2021/1120

Origen: Origen administració

Que en la Junta de Govern Local en la sessió, celebrada el dia 19 d’octubre de 2021,
va prendre entre d’altres el següent acord :

Url de validació

CERTIFICO:

Metadades

MONTSE GENÉ CASTAN Secretària de l’Ajuntament d’Almacelles, comarca del Segrià,
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Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Vist i plau,
L’ALCALDE,

Codi Segur de Validació

LA SECRETÀRIA ,

Estat d'elaboració: Original

I en prova de conformitat, expedeixo aquesta certificació, a reserva de l’aprovació de
l’acta corresponent, amb el vistiplau de l’alcalde.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Els reunits aproven la proposta.

Origen: Origen administració

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació seguint el procediment de contracte
menor, i publicar en el Perfil del Contractant l’anunci de licitació perquè en el termini
de deu dies puguin presentar les proposicions electròniques que estimin pertinent.

Url de validació

PRIMER. Justificar la celebració del contracte pels següents motius: reduir la quantitat
d’aigües pluvials que es dirigeixen a l’EDAR, quedant acreditat que la contractació del
servei de redacció del projecte i la direcció de l’obra mitjançant un contracte de serveis
és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.

Metadades

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert 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, es proposa a la Junta de Govern:

