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Núm. Expedient 2020 / 9375
Títol: Aprovar contracte d'obres per l'enllumenat públic a l'Ajutament d'Hostalric
UACG: Servei de Programes Europeus / 029
Data: 23/03/2021
JBB/ma

DECRET

Documentació expedient preparatori:
1. Projecte de l’obra “Renovació de l’enllumenat públic exterior del municipi
d’Hostalric”.
2. Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Hostalric, per la Renovació
de l’enllumenat públic exterior del municipi, signat en data 15 d’octubre de 2020,
aprovat pel Ple de l’Ajuntament d’Hostalric en data 13 de juliol de 2020 i per la
Junta de govern de la Diputació de Girona de data 7 de juliol de 2020.
3. Certificat del Ple en sessió ordinària de l’Ajuntament d’Hostalric, de data 11 de
novembre de 2019, d’aprovació definitiva del projecte d’obra de renovació de
l’enllumenat exterior del municipi.
4. Certificat del secretari de L’Ajuntament d’Hostalric de compromís de la disposició
de crèdit per un import de 59.406,59 euros de data 15 de juliol de 2020.
5. Certificat sobre l’estabilitat, seguretat i estanqueïtat de l’obra a executar emesa per
l’enginyera Tècnica d’obres Públiques i Enginyeria Civil de l’empresa Philae,
Enginyeria de projectes, SL de data 7 d’octubre de 2020.
6. Decret d’inici aprovat el 22 de gener de 2021 i publicat al Perfil del contractant el
dia 26 de gener de 2021.
7. Plec de condicions tècniques que han de regir la contractació del servei.
8. Informe proposta de la contractació emès pe l’enginyer tècnic de GiraEfi, pel cap
de programa Europeus i per la Diputada del departament de Programes Europeus.
9. Document comptable RC núm. 220200022706 d’import 709.730,80 euros, pendent
d’incorporar al 2021.
10. Plec de clàusules administratives particulars
11. Informe jurídic i de Secretaria en relació als Plecs de data 1 de març de 2021
12. Sol·licitud de documentació d’intervenció de data 10 de març de 2021
13. Acta de replanteig previ i de disponibilitat dels terrenys necessaris per a
l’execució de les obres corresponents a l’Ajuntament d’Hostalric, signada per Josep
Ramon Carrillo Viñas, enginyer tècnic del Projecte GiraEfi de la Diputació de
Girona, de data 10 de març de 2021.
14. Informe jurídic i de Secretaria en relació als Plecs de data 12 de març de 2021
D'acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació
que la disposició addicional 2a 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic atribueix a la Presidència,
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Primer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran el
contracte d’obres de la “Renovació de l’enllumenat públic exterior del municipi
d’Hostalric” i que resta incorporat a l’expedient.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació d’obres de la “Renovació de l’enllumenat
públic exterior del municipi d’Hostalric” integrat pels documents que consten
relacionats en la part expositiva d’aquesta resolució.
Tercer. Ratificar l'aprovació dels projectes següents en virtut de l’article 231.1 de
l’LCSP:


Projecte executiu de la “Renovació de l’enllumenat públic exterior del municipi
d’Hostalric”, aprovat definitivament pel Ple en sessió ordinària de l’Ajuntament
d’Hostalric, de data 11 de novembre de 2019.

Quart. Aprovar l’autorització de la despesa i l’excés d’amidaments segons la taula
següent:
Projecte de finançament afectat: 2019 3 UE 3
Any
2021
2021

Aplicació
520
520

1651
1651

Import (IVA inclòs)

62301 156.265,16 €
62301 15.626,51 €

La contractació queda condicionada a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació
dels recursos que han de finançar el contracte corresponent.
Cinquè. Constatar l’existència de crèdit suficient a les aplicacions pressupostàries
corresponents de l’Ajuntament d’Hostalric.
Sisè. Aprovar l’expedient de contractació de l’obra de la “Renovació de l’enllumenat
públic exterior del municipi d’Hostalric, beneficiari de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020.
Setè. Declarar obert el procediment d’adjudicació del contracte de la “Renovació de
l’enllumenat públic exterior del municipi d’Hostalric”, com a contracte d’obres, estant
comprès l’objecte de la contractació en els supòsits definits en l’Art. 13 de la LCSP,
tramitació que tindrà caràcter ordinari i amb procediment obert simplificat, d’acord amb
el que preveu l’art. 159 de la LCSP.
Vuitè. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant de la Diputació de Girona,
d’acord amb l’article 117 de la LCSP.
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