Expedient núm. X2022002242 - X2022002242
Na Clara Marcé i Farrés, secretària-interventora de l’Ajuntament d’Hostalric,
CERTIFICA:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 19
de setembre de 2022, ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:
“Títol:
Aprovació de l’expedient i obertura del procediment d’adjudicació del contracte d’obres
del Projecte de pavimentació del camí d’accés a l’institut Vescomtat de Cabrera, des
de la Via Romana
Text:
Antecedents de fet
Vist que l’expedient per la contractació de les obres del Projecte de pavimentació del
camí d’accés a l’institut Vescomtat de Cabrera, des de la Via Romana, s’ha tramitat
conforme preveu l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP), havent-se justificat complidament la utilització en
l’adjudicació del contracte del procediment obert simplificat.
Vists els informes units a l’expedient emesos per la secretària interventora.
Atès que, completat l’expedient de contractació procedeix, de conformitat amb allò
disposat a l’article 117 LCSP, l’aprovació del mateix disposant l’obertura del
procediment de licitació, així com l’aprovació de la despesa, que ascendeix a
62.112,96 euros, més 13.043,72 euros d’IVA.
Fonaments de dret
-

-

Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena 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 (LCSP).
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Acord del Ple de la corporació de data 20 de juny de 2019, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local ACORDA:

Primer. Aprovar l’expedient de contractació de les obres del Projecte de pavimentació
del camí d’accés a l’institut Vescomtat de Cabrera, des de la Via Romana, mitjançant
procediment obert simplificat.
Segon. Aprovar el Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el present contracte.
Tercer. Aprovar la despesa del contracte, que ascendeix a 75.156,68 euros, IVA
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1530-6220001 (Altres obres d'inversió)
del pressupost de l’exercici 2022.
Quart. El valor estimat del contracte ascendeix a 62.112,96 euros, de conformitat amb
allò disposat a l’article 101 LCSP.
Cinquè. Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte.
Sisè. Publicar l’anunci de convocatòria de licitació del contracte al perfil del contractant
de l'Ajuntament d’Hostalric, concedint un termini de 20 dies naturals, comptats des de
l’endemà de la publicació de l’anunci de la licitació, per a la presentació de
proposicions.”
I, perquè així consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcalde.
Hostalric, a data de la signatura electrònica.

Clara Marcé i Farrés
Secretària-interventora

Nil Papiol i Champagne
Alcalde

