Certificat
Identificació
Òrgan: Junta de Govern Local
Títol: Obres per a la millora del camí del Horts de Llofriu. Inici
Núm. exp.: 19/2021 de Licitacions administratives
Ref.: SJ
Josep Rovira i Jofre, secretari de l’Ajuntament de Palafrugell, sense perjudici dels termes en què
s’aprovi l’acta de la sessió,
Certifico
Que el/la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió del dia 26/08/2021 ha adoptat l’acord
que es transcriu literalment, en la seva part necessària:
Relació de fets

- Informe tècnic de necessitats i insuficiència de mitjans.
- Projecte per la millora urbana del camí dels Horts de Llofriu.
- Plec de clàusules administratives particulars.
- Informe del secretari.
- Informe de l’interventor.
Fonaments de dret
Aprovació de l’expedient. De conformitat amb l’article 117 de la LCSP.
Òrgan competent. L’òrgan competent per a la contractació és la Junta de govern local de
conformitat amb la delegació de competències de l’Alcalde efectuada en per Resolució d’Alcaldia
núm. 1343/2019, de data 28 de juny de 2019 i la disposició addicional segona de la LCSP.
Procediment. L’objecte que constitueix el contracte és d’obres, de conformitat amb l’article de la
LCSP i l’expedient es tramita de forma ordinària, i el procediment d’adjudicació escollit és el
procediment obert simplificat, de conformitat amb l’article 159 de la LCSP.
Atès que s’ha emès informe jurídic i informe de la intervenció en relació al plec de clàusules
administratives particulars, i que existeix crèdit pressupostari suficient per iniciar el procediment de
licitació, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
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2. En l’expedient de licitació hi consten, de conformitat amb l’article 116 i de la disposició
addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector Públic, per la qual
es van transposar a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), els següents
documents:

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL - Constància - Certificat acord òrgan col·legiat

1. En data 15 d’abril de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el projecte
executiu per a la millora urbana del camí dels Horts de Llofriu, mitjançant publicació al BOP
número 87, del dia 7 de maig de 2021, amb un import d’execució previst de 96.645,05 euros (21%
d’IVA inclòs).

Acords
Primer. Ratificar la Resolució d’Alcaldia núm. 1504/2021, de data 18 d’agost de 2021 per la qual
s’incoa expedient de licitació núm. 19/2021.
Segon. Aprovar l’expedient 19/2021 per la licitació per la contractació de les Obres per a la millora
del camí del Horts de Llofriu, amb els documents que conté i que han de regir la contractació, amb
un pressupost base de licitació de 96.645,05 euros, inclòs el 21 % d’IVA, mitjançant procediment
obert simplificat, amb multicriteri d’adjudicació i una durada de dos mesos i mig, no prorrogables.
Tercer. Autoritzar la despesa a l’aplicació pressupostària número 21 1532 61913 anomenada
“Camí dels horts de Llofriu” del pressupost municipal d’enguany.
Quart. Simultàniament, convocar licitació pública a través d’anuncis al perfil del contractant, per tal
que les empreses que compleixen les condicions de capacitat i solvència en els termes dels plecs
aprovats puguin presentar oferta.
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I per tal que tingui els efectes oportuns lliuro aquest certificat a Palafrugell en la data que consta a
l’encapçalament.
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Cinquè. Facultar a la mesa de contractació per excloure les empreses que hagin presentat ofertes
que no puguin ser complertes per haver inclòs valors anormals o desproporcionats, d’acord amb
l’article 326.2 de la LCSP, i fer el requeriment de documentació establert a l’article 149.3 de la
mateixa Llei.

