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Resolució d’Alcaldia
Identificació
Títol: Obres corresponents al projecte executiu reforma pista atletisme ¿Estadi Josep Pla Arbonès¿ a Palafrugell
Núm. exp.: 6/2022 de Licitacions administratives
REF.: SJ

Relació de fets
Examinat l'expedient d'actuacions preparatòries prèvies a l'inici de l'expedient de contractació
d'obra, en el qual consten, com a antecedents, els documents que s'enumeren en els següents
apartats:
1. Projecte d'obra que va ser supervisat i aprovat definitivament, mitjançant acord de Junta de
Govern Local, adoptat en sessió ordinària celebrada el dia 21 d’abril de 2022, que va ser publicat
inicialment en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP núm. 42, de data 2 de març de
2022) i sotmès a informació pública, per un termini de 20 dies hàbils, sense que s'hagin presentat
al·legacions, reclamacions o suggeriments dins del termini previst per a això.
El citat projecte no precisa informe de supervisió, d’acord amb l’article 235 de la Llei 9/2017, atès
que el contracte és inferior a 500.000€ (IVA inclòs) i les obres no afecten l’estabilitat, seguretat ni
estanqueïtat de l’obra.
2. Acta de Replanteig del projecte, amb data 25 d’abril de 2022, en la qual es fa constar la viabilitat
del projecte de referència.
3. En data 25 d’abril de 2022, el cap de l’àrea d’Urbanisme, ha emès informe en el que determina
la necessitat de contractar l’execució de les obres corresponents al projecte executiu reforma
pista atletisme “Estadi Josep Pla Arbonès”, a Palafrugell per donar compliment a les
característiques del projecte, es justifica la necessitat de contractar l’execució de les obres,
acompanyat del projecte corresponent, en el qual manifesta la necessitat i idoneïtat de procedir a
la contractació de l'obra, les dades bàsiques de la qual es descriuen a continuació:
- Valor estimat del contracte: 408.400,40 €
- Pressupost base de licitació( iva inclòs): 411.803,74€
- Termini d'execució: 8 setmanes
En l'informe es posa de manifest la conveniència de la no divisió en lots, atès que això dificultaria
la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic, i implicaria la necessitat de coordinar
l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva
divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.
6. Existeix crèdit adequat i suficient per a fer front a les obligacions derivades de l'execució de les
obres projectades, que es finançaran íntegrament amb fons afectats, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 62 3420 63203 de l’exercici 2022 denominada reparació pista atletisme del
Pressupost General de la Corporació.
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Resulta d'aplicació el marc normatiu previst :
 Article 225.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMLC).
 Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, d'acord amb la
seva Disposició Addicional Catorzena.
 Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP).
 Articles 61.2, 116 i 119 de la citada LCSP; el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, de
desenvolupament parcial de la LCSP
 Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la LCSP, amb la
nova redacció donada pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, aplicables en tot el que no s'oposi
a la nova LCSP
Vist que l’objecte i contingut del contracte resulta idoni per tal de satisfer aquestes necessitats i
havent d’atorgar celeritat a l’expedient, cal tramitar expedient per a la contractació d’aquestes
obres, d’acord amb les determinacions que disposa l’article 116 de la LCSP,
Resolc:
Primer. Incoar expedient de licitació del contracte per l’execució de les obres corresponents al
projecte executiu reforma pista atletisme “Estadi Josep Pla Arbonès” a Palafrugell, mitjançant
procediment ordinari de contractació.
Segon. Ordenar la redacció del Plec de clàusules administratives particulars, així com els
preceptius informes.
Tercer. Portar el contingut d’aquest resolució a la propera sessió de la junta de govern local.

Ho ha decretat el senyor alcalde, de la qual cosa en dona fe el/la secretari/a municipal.
A Palafrugell en el dia que figura a les respectives signatures electròniques.
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