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Núm. Expedient 2020 / 7498
Títol: Decret d'aprovació d'expedient de les obres de construcció d'una torre
mirador i urbanització de l’entorn de la Torre Desvern de Celrà
UACG: Servei de Programes Europeus / 029
Data: 07/04/2021
JBB/pc

DECRET

Expedient de contractació:
1. Projecte executiu de l’obra “Torre mirador i urbanització de l’entorn”.
2. Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Celrà, de data 10 de juliol de
2018, d’aprovació definitiva del projecte d’obres “Torre mirador i urbanització de
l’entorn”.
3. Informe de no afectació de la seguretat, estanqueïtat, ni seguretat del projecte,
signat pel arquitectes projectistes del projecte “Torre mirador i urbanització de
l’entorn”, en data 17 de novembre de 2020.
4. Informe favorable sobre el compliment de la normativa i les prescripcions que
regulen la matèria, emès en data 3 de març de 2021, per l’arquitecta del
Departament de Programes Europeus.
5. Acta de replanteig previ de les obres i de disponibilitat dels terrenys signada
per l’arquitecta del departament de Programes Europeus, de data 10 de febrer
de 2021.
6. Informe-proposta de contractació signat pel cap de Programes Europeus,
l’arquitecta responsable del contracte i la diputada de l’àrea, de data 24 de
febrer de 2021.
7. Document comptable A número 920210001629 d’import 114.166,65 euros (any
2021) i document comptable A número 92021001632 d’import 11.416,67 euros,
relativa als majors amidaments (any 2021).
8. Decret d’inici d’expedient de contractació de l’obra de construcció d’una torre
mirador i d’urbanització de l’entorn del Parc de la Torre Desvern de Celrà, amb
cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER),
aprovat en data 23 de febrer de 2021 i publicat al perfil de contractant el dia 24
de febrer de 2021.
9. Plecs de clàusules administratives particulars.
10. Informe jurídic i de Secretaria favorable, de data 8 de març de 2021, en relació
a l’expedient i als plecs de clàusules.
11. Informe de fiscalització favorable emès per intervenció en data 29 de març de
2021.
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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,
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RESOLC
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 construcció d’una torre mirador i
d’urbanització de l’entorn del Parc de la Torre Desvern de Celrà, amb cofinançament
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER, integrat pels documents
que consten relacionats en la part expositiva d’aquesta resolució.
Tercer. Aprovar l’autorització de la despesa amb un crèdit de 114.166,65 €
corresponent a l’aplicació pressupostària 520/1700/62201 (any 2021) i la despesa amb
un crèdit de 11.416,67 euros, corresponent a l’aplicació pressupostària
520/1700/62201 relativa als majors amidaments (any 2021).
Quart. Ratificar l'aprovació del projecte executiu de l’obra “Torre mirador i urbanització
de l’entorn”, en virtut de l’article 231.1 de l’LCSP.
Cinquè. Declarar obert el procediment d’adjudicació del contracte de construcció d’una
torre mirador i d’urbanització de l’entorn del Parc de la Torre Desvern de Celrà, 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.
Sisè. 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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