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NR/mv
DILIGÈNCIA
PER FER CONSTAR que la Junta de Govern número 32/2021, en sessió de caràcter
ordinari de 4 d’octubre de 2021, acordà:
8. Aprovació de l’expedient de contractació i de l’inici de licitació del contracte
“Projecte reduït. Rehabilitació del ferm i obres complementàries a la carretera
local LV-2101 de la C-14 a Montornès de Segarra. PK 0+000 al 0+730. Tram: Verdú”
(Exp. 46/21).
S´examina l´expedient instruït per la licitació del contracte del “Projecte reduït.
Rehabilitació del ferm i obres complementàries a la carretera local LV-2101, de la C-14
a Montornès de Segarra. Pk 0+000 al 0+730. Tram: Verdú” (Exp. 46/21).
El pressupost total de licitació és de 104.812,85 € més 22.010,70 € d’IVA. Total:
126.823,55 € IVA inclòs.
El valor estimat del contracte s’estableix en 104.812,85 €, sense incloure l’IVA.
Consta a l´expedient el corresponent informe jurídic signat per la vicesecretària
d´aquesta Corporació, de 4 d’agost de 2021, sobre compliment de tràmits, forma i
competència en la contractació del servei.
Així mateix, consta a l'expedient informe favorable de la Intervenció de la Diputació de
Lleida de fiscalització de l’expedient de 21 de setembre de 2021.
Igualment formen part integrant de l'expedient el Plec de Clàusules Administratives,
redactat pel Servei de Contractació d’aquesta Corporació i la Memòria justificativa del
contracte i els plecs de prescripcions tècniques, redactats per l’enginyer director de Vies
i Obres de la Diputació de Lleida.
A la vista de tot l'exposat, i d'acord amb l'establert als articles 116, 156 i 308 i
concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, així
com als articles 273 i següents 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,
Sotmès el punt a votació, els vots dels senyors diputats i diputades emesos verbalment
i a través del xat i certificat el resultat de la votació per l’Oficial Major, són els següents:
Vots a favor: Sr. Joan Talarn (ERC); Sr. Jordi Latorre (JxCat); Sra. Estefania Rufach
(ERC); Sr. Antoni Navinés (JxCat); Sr. Ferran Accensi (ERC); Sra. Mercè Carulla (ERC)
i Sra. Rosa Pujol (JxCat).
En conseqüència, la Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la
Presidència mitjançant Decret núm. 3891, de 12 de juliol de 2019, per unanimitat dels
assistents, acorda
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Primer. Aprovar l'expedient de contractació i disposar l'obertura del procediment de
licitació, convocant procediment obert, i tramitació ordinària, per l'adjudicació del
contracte del “Projecte reduït. Rehabilitació del ferm i obres complementàries a la
carretera local LV-2101, de la C-14 a Montornès de Segarra. Pk 0+000 al 0+730. Tram:
Verdú”. (Exp. 46/21), amb un pressupost base de licitació 104.812,85 € més 22.010,70
€ d’IVA. Total: 126.823,55 € IVA inclòs i un valor estimat de 104.812,85 €, sense incloure
l’IVA.
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions
Tècniques, que figuren a l’expedient.
Tercer. Aprovar la despesa per import de 126.823,55 € d’acord amb l’informe de la
Intervenció, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021-052-453-6190000. Operació
RC 220210008962 .
Quart. Anunciar la licitació al Perfil del contractant de la Diputació de Lleida, atorgant un
termini de 26 dies naturals per la presentació de propostes, comptador a partir del dia
següent al de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del Contractant.
Lleida en la data de la signatura electrònica
L’Oficial major

