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Exp. Núm. 59-01 04 006 9/2021
Ana Isabel Bernadó Galofré, secretària de l’Ajuntament d’Espot, comarca del
Pallars Sobirà.
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A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: d’obres
Subtipus de contracte: pavimentació vials
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Objecte del contracte: la pavimentació d’un tram del carrer de les Moreretes del
nucli d’Espot, així com els treballs d’instal·lació dels serveis; xarxa de
clavegueram i pluvials, xarxa d’aigua, baixa tensió, enllumenat públics i xarxa de
telecomunicacions
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: simplificat i urgent

Codi CPV: 45233252-0
Valor estimat del contracte: 40.920,90 €
IVA%: 8.593,39 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 49.514,29 €
Durada de l'execució: 2 mesos

Durada màxima: 2 mesos

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò 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,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat i urgent per les actuacions de pavimentació carrer Moreretes. Separata
1, iniciant l’obertura del procediment d’adjudicació i convocant la seva licitació.
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SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant.”
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TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
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.
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SEGON. Aprovar la despesa de 49.514,29 euros corresponent al pressupost base
de licitació.

CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques.

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, tal com disposa l'article
172 del DL 2/2003, de 28 d’abril, TRLMRLC, es pot interposar recurs de reposició
fonamentat en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat que preveuen els
articles 47 i 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu
comú de les Administracions públiques, en el termini d’un mes, a comptar del dia
següent al de recepció d’aquesta notificació, davant l’òrgan administratiu que ha
dictat l’acte, la resolució del qual ha de ser dictada i notificada en el termini d’un
mes a comptar de la presentació del recurs, entenent-se aquest desestimat si es
produeix silenci administratiu.
Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició podreu
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos davant el
Jutjat de lo Contenciós Administratiu de Lleida.
També podeu interposar directament recurs contenciós administratiu davant la
jurisdicció abans esmentada en el termini de dos mesos a comptar del dia
següent al de recepció d’aquesta notificació, si no interposeu recurs de reposició.
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No obstant, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu convenient al
vostre dret.
I perquè consti, lliuro la present d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
Espot, a la data de la signatura digital.

Signatura 2 de 2

Josep Maria Sebastià Canal
Ana Isabel Bernadó Galofré

28/04/2021 SECRETARIA
Signatura 1 de 2

28/04/2021 ALCALDE

Vist i plau
L’alcalde,
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