AJUNTAMENT

DE

VILALLER

Maria José Erta Ruiz, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Vilaller.

DECRET

Expedient 20/2022 – LICITACIÓ - PUOISC PRE082/19/01473 - PRE082/19/02567 - 2021 - OBRES
DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS DE SANTA CECÍLIA I L'ESGLÉSIA.

Al projecte de Pressupost municipal de l’exercici 2022, actualment en fase de formulació i
aprovació, es preveu consignació suficient per atendre la despesa esmentada amb càrrec
a l’aplicació de despeses 2022/1.532.631.00.
Les dades econòmiques i de finançament de l’actuació són les següents:
Concepte / Nom projecte : 2022/1.532.631.00 Expedient 20/2022 –
LICITACIÓ - PUOISC PRE082/19/01473 - PRE082/19/02567 - 2021 - OBRES
DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS DE SANTA CECÍLIA I
L'ESGLÉSIA. (Ampliable)
2022/1.1532.631.00 Millora de la urbanització dels carrers de Santa Cecília
I l'Església. (Ampliable)
Pressupost d'execució material
13% DG
6% BI
PEC
IVA 21%
TOTAL AMB IVA
Redacció, replanteig i entrega del projecte
Direcció facultativa, d'execució i responsable del contracte

Despesa/cost
desglossament

Despesa
TOTAL

Finançament
TOTAL

Finançament
desglossat

54.257,24

54.257,24

74.842,03
48.531,87
6.309,14
2.911,91
57.752,92
12.128,11
69.881,03
2.057,00
2.904,00

2022/1,750.80 Subvencions Administració General Generalitat PUOISC 2021
PRE082/19/02567
Resta de finançament / aportació municipal resta

74.842,03

20.584,79
74.842,03

Tot o que es troba pendent l’aprovació i vigència del Pressupost de 2022 i, en conseqüència,
l’aprovació de l’actuació i la seva licitació és competència del Ple, aquest òrgan, mitjançant
acord adoptat en sessió de 27 de juny de 2019 i publicat al BOP 127 de 03/07/2019, aquesta
Alcaldia te delegada la competència del Ple.
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DECRET

L’actuació esmentada està finançada amb subvencions a l’empara de la Resolució
definitiva de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al
període 2020-2024 amb una subvenció ( PRE082/19/2567 amb un import de 54.257,24 € anualitat 2021).
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El referit projecte te un pressupost de 57.752,92 Euros de base, 12.128,11 Euros d’IVA al 21% i
69.881,03 Euros total.

Número: 2022-0011 Data: 08/02/2022

El Ple de l’Ajuntament de Vilaller, en sessió ordinària número 2/2021, celebrada el dia 11 de
març de 2021, l’encàrrec de gestió del desenvolupament de l’actuació atorgat per l’EMD
de Senet i la renuncia, a favor de l’Ajuntament de la subvenció atorgada mantenint la
destinació de la mateixa a l’actuació subvencionada, en relació a les obres Expedient
20/2022 – PUOISC INV PRE082/19/02567- 2021 - Obres de millora de la urbanització dels carrers
de Santa Cecília i l'Església assolint l’Ajuntament dur a terme les obres esmentades
contractant-ne la redacció del projecte, assolint la direcció d’obres i, en general, com si de
qualsevulla altra obra del municipi es tractés.

Atès que, tal com estableix el DECRET 376/2021, de 2 de novembre, de modificació del
Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla
únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, la execució de les obres s’ha
de dur a termeno més tard del dia 30 de juny de 2022 i s’han de justificar no més tard del dia
31 de juliol de 2022 i que les condicions de clima s’espera que ja seran compatibles pel
desenvolupament de les obres, es considera necessari promoure el seu desenvolupament i,
prèviament, el corresponent procés de licitació.
Atès tot l’anterior, porta per objecte aquesta resolució iniciar el procés de contractació de
les obres “2022/1.532.631.00 Millora de serveis bàsics de la urbanització del Carrer Riupedrós
i posta en valor de l’atractiu turístic de Vilaller”, per la qual cosa,
HE RESOLT:

Disposar, tanmateix que el termini per a la presentació de proposicions començarà el dia 9
de febrer de 2022 a les 00:00 hores i finalitzarà el dia 28 de febrer de 2022 a les 23:59 hores.
Tercer.- Designar l’enginyer de Camins, Canals i Ports, en Pere Lleal i Seguí, autor del projecte
i professional designat, com facultatiu director de les obres, de la seva execució i responsable
del contracte.

Signat: Maria José Erta Ruiz

alcaldessa presidenta.

DILIGÈNCIA. - Es fa constar i es certifica que la precedent
Resolució és un Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de
Vilaller el qual, signat digitalment i incorporat al Llibre de
Decrets de la corporació amb el número indicat al marge,
és vigent i executiu en la data d’aquesta diligència que és
la mateixa del propi Decret. Signat. Secretari interventor,
Jaume-Lluís Colom Gorgues.

DECRET

A tal efecte, aprovar el plec de clàusules administratives particulars, els models de
proposicions, els plecs de millores puntuables i la resta de documentació annexa i
complementària tot autoritzant la seva inserció i publicació al Perfil del contractant.
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Segon.- Endegar la contractació de les obres esmentades emprant com procediment de
contractació l’obert simplificat disposant, per a la presentació de proposicions un termini de
20 dies naturals des del següent natural a la publicació d’aquesta convocatòria i resta de
documentació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Vilaller.

Número: 2022-0011 Data: 08/02/2022

Primer.- Aprovar el procediment d’execució de les obres contingudes al projecte
“2022/1.532.631.00 Expedient 20/2022 – PUOISC INV PRE082/19/02567- 2021 - Obres de millora
de la urbanització dels carrers de Santa Cecília i l'Església, amb un pressupost de 57.752,92
Euros de base, 12.128,11 Euros d’IVA al 21% i 69.881,03 Euros total.

