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Expedient núm. X2021000339 - X2021000339
Per Unanimitat
Aprovat Per 6 Vots A Favor (Ramon Chia Galvez, Lluis Domingo Soler, Judith
Trilles Blanch, Isidro Sirvent Puig, David Cruz Vila, Andres Gil Almuzara)
ACORD
APROVACIÓ PLECS DE CLÀUSULES PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
PER TRAMITACIÓ ORDINÀRIA
Vist que per l’Alcalde s’ha incoat el procediment de contractació per
procediment obert simplificat, en expedient de tramitació ordinària, mitjançant
la utilització de diversos criteris d’adjudicació, redactat el Plec de Clàusules
Administratives i emès informe pel Secretari-Interventor de la Corporació, i atès
que es disposa dels elements necessaris per al normal desenvolupament de
l’obra.
Atès l’informe favorable de Secretaria-Intervenció, i de conformitat amb la
Disposició Addicional 2a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
Sector Públic i resta de normativa concordant, S’ACORDA:
Primer.- CONTRACTAR per procediment obert simplificat, en expedient de
tramitació ordinària, mitjançant la utilització de diversos criteris d’adjudicació,
l’obra “ARRANJAMENT VORERES CAMÍ MAS DE MUNT”.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que haurà de
regir la contractació de les obres pel procediment esmentat que consten a
l’expedient.
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació, aprovar la despesa amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 1532/61900 del pressupost de l’any 2021 i disposar
l’obertura del procediment d’adjudicació, convocant el procediment de licitació
per tramitació ordinària, amb la utilització de diversos criteris d’adjudicació per
a l’adjudicació de les obres “ARRANJAMENT VORERES CAMÍ MAS DE
MUNT, segons la memòria valorada esmentada i el plec de clàusules
administratives i tècniques; documents que es consideren part integrant del
contracte.
Quart.- Simultàniament a l’aprovació dels PCAP es convoca i s’anuncia el
procediment de licitació, anunciant-se el procediment al perfil del contractant

de la web municipal i al tauló d’anuncis municipal a fi que els interessats puguin
presentar proposicions per un termini de vint dies naturals a partir del dia
següent de la publicació al perfil del contractant.
Cinquè.- Facultar, tan àmpliament com en dret calgui, el senyor Alcalde o
membre de la Corporació en qui delegui per l’aprovació de l’estudi de seguretat
i salut, l’aprovació i el pagament de les certificacions d’obra, l’aprovació de la
certificació final d’obra, recepció de l’obra i resta de tramitació i execució del
present acord
Signat electrònicament,

