Ajuntament de Soriguera
Pallars Sobirà
Carmina Castellví i Vallverdú, Secretària del Servei d’Assistència Tècnica del Consell
Comarcal del Pallars Sobirà per l’Ajuntament de Soriguera
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 23 de gener de 2019, va adoptar el
següent acord, que literalment diu:

VUITÈ- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL CONTRACTE
D’OBRES RELATIU A LES ACTUACIONS:
8.1.- MILLORES DE QUALITAT EN L’AIGUA POTABLE AL NUCLI
D’VILAMUR
Vist l'expedient de contractació tramitat:
Document

Data

01

Memòria justificativa

22/01/2019

02

Informe de proposta tècnica

22/01/2019

03

Informe de Secretaria

22/01/2019

04

Informe d'Intervenció

22/01/2019

05

Provisió de Presidència

22/01/2019

06

Informe d’intervenció de retenció de 22/01/2019
crèdit

07

Informe tècnic de mitjans electrònics

08

Informe d’intervenció de fiscalitació de 22/01/2019

22/01/2019

fase A
09

Plec de clàusules administratives

22/01/2019

Vistes les característiques i l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant
procediment obert simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, 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
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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 dels quatre membres presents de la
corporació, acorda:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contracte d’obres, d’actuacions que consisteixen
en la millora de la instal.lació de subministrament d’aigua potable del nucli de
Vilamur del T.M. de Soriguera, aquesta millora consisteix en la execució d’una nova
captació a la font de Finescurt i la nova portada amb canalització des de la nova
captació al dipòsit existent, finançada per la Resolució definitiva d’atorgament de
les subvencions de la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la
realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta, i la
delegació del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua en el seu
director de les facultats per a l’aprovació de la corresponent convocatòria i per
resoldre

l’atorgament

de

les

TES/1186/2016, de 3 de maig,

subvencions,

feta

pública

per

Resolució

de data 29 de desembre de 2016 de l’Agència

Catalana de l’Aigua, pel Procediment obert simplificat..
SEGON. Aprovar la despesa corresponent:
Anualitat

Aplicació

Import

pressupostària
2019

619.01

54.685,45 € iva inclòs.

TERCER. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars.
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 del contractant el plec de clàusules administratives
particulars. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha
d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.
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SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
— Sr. Josep Ramon Fondevilla Isus,

que actuarà com a president de la

mesa.
— Sr. Tomàs Sentenach Isus, vocal
— Sr. Josep Lluís Piqué Subirana, vocal
— Sr. Joel Torras Casas
— Sra. Carme Castellví i Vallverdú, vocal, que actuarà també com a
secretària de la mesa

I per que així consti i als efectes oportuns, a l’empara del que preveu l’art. 206 del ROFiRJEL,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta, signo el present certificat, amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a
Vilamur, 28 de gener de 2019.
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