AJUNTAMENT DE NAVÈS
Carretera C-26
Km. 117
25286 NAVÈS

Jose Antonio Romero Tomas, secretari de l’ajuntament de Navès,
CERTIFICO
Que el ple de l’ajuntament de Navès en sessió extraordinària de data 30 de setembre de 2020 va
adoptar entre d’altres el següent acord :
“ APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER PROCEDIMENT SIMPLIFICAT SUMARI
DE LES OBRES DE MILLORA DELS CAMINS DE CAN FELIU I LA PARELLA
Atès que es vol contractar el “Projecte de condicionament dels camins rurals de Can Feliu i la Parella
al terme municipal de Navès”, projecte redactat per l’enginyer agrònom Joan Garriga Torres, amb un
pressupost total amb IVA de 105.678,33 €.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant
procediment obert simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb lo
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
El Ple de la Corporació, per unanimitat,
ACORDA:
PRIMER. Iniciar l'expedient per a la contractació descrita en els antecedents mitjançant procediment
obert simplificat.
SEGON. Ordenar la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació.
TERCER. Que per la Intervenció municipal es faci la retenció de crèdit, que acrediti que existeix
crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte i que emeti
informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la despesa.
QUART. De ser favorable la fiscalització prèvia, que s'emeti Informe-proposta de Secretaria sobre
aquest tema.”
I, perquè consti, expedeixo el present certificat per ordre i amb el vist i plau de l’Alcalde a Navès,
28 d’octubre de 2020.
EL SECRETARI
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