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Núm. Expedient 2020 / 2789
Títol: millora de la cruÏlla de la carretera GIV6102 amb GIV6103
UACG: Compra Pública / 008
Data: 25/03/2020
JB/es

PROPOSTA

Expedient de contractació:
1. Informe proposta del cap del Servei de Xarxa Viària Local, en funcions parcials
i diputat de l’àrea de data 25 de febrer de 2020 de justificació del contracte.
2. Projecte de l’obra “Millora de la cruïlla de la carretera GIV-6102 amb la
GIV-6103.
3. Acord del Ple de la diputació, de data 18 de febrer de 2020 d'aprovació
definitiva del projecte
4. Informe de supervisió del projecte, signat en data 5 de març de 2020 per
l’enginyer de camins del servei d’enginyeria.
5. Acta de replanteig previ de les obres i de disponibilitat dels terrenys signada pel
cap del Servei en funcions parcials de Xarxa, de data 5 de març de 2020.
6. Decret d’inici d’expedient de contractació de l’obra “Millora de la cruïlla de la
carretera GIV-6102 amb la GIV-6103”, aprovat en data 12 de març de 2020 i
publicat al perfil de contractant el dia 12 de març de 2020.
7. Plec de clàusules administratives particulars.
8. Informe jurídic i de Secretaria favorable en relació als plecs.
D'acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació
que la disposició addicional 2a 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic atribueix a la Presidència, proposo elevar a la Presidència de la
Diputació la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran el
contracte i que resten incorporades a l’expedient.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació d’obres de “Millora de la cruïlla de la
carretera GIV-6102 amb la GIV-6103”, integrat pels documents que consten
relacionats en la part expositiva d’aquesta resolució.

APROVAT
30/03/2020 10:01
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Tercer. Autoritzar la despesa amb un crèdit de 500.000,00 €, corresponent a
l'aplicació pressupostària 510/4530/60900 (any 2020), 32.141,76 €, corresponent a
l’aplicació pressupostària 510/4530/60900 (any 2021) i la despesa de 53.214,18€,
corresponent a l’aplicació pressupostaria 510/4530/60900 ( 10% excés d’amidaments).
Aquesta licitació es tramita la sota condició suspensiva de la efectiva consolidació dels
recursos que han de finançar el contracte d’acord amb la Proposta president
CIHAPECL Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost d’ingressos
DG 3MI 1/2020 del pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2020 (Expedient
2020/1992), a l’empara del que preveu la disposició addicional tercera apartat 2 de la
LCSP.
La despesa plurianual queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient
en el pressupost de l’anualitat corresponent al 2021.
Quart. Declarar obert el procediment d’adjudicació del contracte de de “Millora de la
cruïlla entre les carreteres GIV-6102, amb la GIV-6103”, com a contracte d’obres,
estant comprès l’objecte de la contractació en els supòsits definits en l’Art. 13 de la
LCSP, tramitació que tindrà caràcter ordinari i amb procediment obert simplificat,
d’acord amb el que preveu l’art. 159 de la LCSP.
Cinquè. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant de la Diputació de Girona,
d’acord amb l’article 117 de la LCSP.
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