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Òrgan: Ple
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 28 de juny de 2022
Expedient núm. X2022000093 - X2022000093
Per Unanimitat
Aprovat Per 5 Vots A Favor (Artur Ginesta Rambla,
Xavier Quintana Ricart, Sergi Balateu Fabrega, Nuria
Roig Bazan, M.Alba Cordonets Galdon)
ACORD

APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA GENERALITAT I SANT DAMAS, DELS
CARRERS DE LA PLAÇA, PERERS, D’ACÀCIES, GRÈVOL I EL NOU
EQUIPAMENT DE LA PLAÇA
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la comissió de data 8-06-2022,
va aprovar definitivament la Modificació de les NNSS pel canvi de qualificació de
dues parcel·les del carrer Acàcies.

AJUNTAMENT D'ARGELAGUER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://argelaguer.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

El projecte “d’Urbanització de la plaça Generalitat i Sant Dàmas, dels carrers de la
Plaça, Perers, d’Acàcies, Grèvol i el nou equipament de la Plaça” va quedar
aprovat definitivament en data 6 de maig de 2022.
El pressupost base de licitació de les obres s’estableix en 725.506,36€, IVA
inclòs, amb un termini d’execució de 8 mesos.
El valor estimat del contracte és de 599.592,03€, IVA exclòs, als efectes de
determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat.
A l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars, el projecte
d’obres degudament aprovat i demés documentació prevista a l’article 116 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre del 2018, de contractes del sector públic (LCSP).
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord
amb el previst als articles 13 i 25 de la LCSP.
Tenint en compte el valor estimat del contracte, i atès que el procediment a seguir
per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat en virtut dels articles 131 i
159.1.a) de la LCSP.
De conformitat amb els article 116 i 117 de la LCSP.
Atès que d’acord amb la informació d’intervenció hi ha crèdit suficient a la partida
consignada i pot ordenar-se la despesa proposada.
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Examinada la documentació que consta a l’expedient, vist l’informe de Secretaria i
de conformitat amb allò establert a la Disposició addicional segona de la LCSP.
Per tot l’exposat l’alcalde proposa al Ple:
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa de les obres del
“d’Urbanització de la plaça Generalitat i Sant Dàmas, dels carrers de la Plaça,
Perers, d’Acàcies, Grèvol i el nou equipament de la Plaça”, amb un import de
licitació de 725.506,36 €, IVA inclòs, i un termini d’execució de 8 mesos.
L’import total de la despesa ascendeix a 725.506,36 €, IVA inclòs. Aquest import
es desglossa en 599.592,03 € de pressupost net, mes 125.914,33 € en concepte
d’IVA calculat al tipus del 21%.
SEGON.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir la contractació de l’obra “d’Urbanització de la plaça Generalitat i Sant
Dàmas, dels carrers de la Plaça, Perers, d’Acàcies, Grèvol i el nou equipament de
la Plaça”.
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TERCER.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà
amb càrrec a la partida 151 61901 i 151 61902 del pressupost 2022.
QUART.- CONVOCAR la licitació i tramitar l’expedient de contractació de l’obra
“d’Urbanització de la plaça Generalitat i Sant Dàmas, dels carrers de la Plaça,
Perers, d’Acàcies, Grèvol i el nou equipament de la Plaça ”, a través del
procediment obert simplificat i procedir a la seva publicació al Perfil del contractant
de conformitat amb les articles 117 i 135 de la LCSP.
Argelaguer, signat i datat electrònicament

