Ajuntament de Golmés
( El Pla d’Urgell )

PILAR JOVÉ BACARDÍ, secretària interventora interina de l’ajuntament de Golmés
CERTIFICO
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 11 de maig de 2021, va aprovar per
unanimitat, l’acord que tot seguit es transcriu en la seva totalitat relatiu a l’aprovació d’una
licitació:

“5.2 APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ OBRES DE REPOSICIÓ DE LA XARXA DE
SANEJAMENT DEL NUCLI ANTIC DE GOLMÉS
A la vista de la memòria justificativa emesa per l’Alcaldia relativa a la contractació de
les obres de reposició de la xarxa de sanejament del nucli antic de Golmés, i els
informes de secretaria i intervenció que consten a l’expedient.
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: obres
Objecte del contracte: xarxa de sanejament nucli antic Golmés
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45221220-0 / clavegueram
Valor estimat del contracte: 127.358,61
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 127.358,61

IVA%: 26.745,31

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 154.103,92
Durada de l'execució: 3 mesos

Durada màxima: 3 mesos

A la vista de l’informe dels serveis tècnics conforme no procedeix la divisió en lots de
l’objecte del contracte.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat, d’acord amb l’article 159 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l’establert en la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, la Junta de Govern Local en exercici de les competències delegades per
decret d’Alcaldia núm. 88/2019, de 21 de juny, per unanimitat dels seus membres,
ACORDA:
C. Portal, 1 25241 - Golmés
Telèfon: 973 601 501 - Fax: 973 711 013
E-mail: ajuntament@golmes.cat

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat
les obres previstes en el Projecte de reposició de la xarxa de sanejament del nucli antic
de Golmés, redactat pel tècnic municipal Carles Olomí Oró, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent, per import de 154.103,92 euros (IVA inclòs),
de conformitat amb l'informe de fiscalització emès per la Intervenció.
TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la
presentació de les ofertes ha d'estar disponible el dia de publicació de l'anunci de
licitació.
SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en
el perfil de contractant:
— Jordi Calvís Torrelles, Alcalde, que actuarà com a President de la mesa.
— Pilar Jové Bacardí, secretària interventora, que actuarà com a Vocal.
— Carles Olomí Oró, tècnic municipal, que actuarà com a Vocal.
— Jaume Perez Roig, funcionari interí, que actuarà com a Secretari de la Mesa.”
De conformitat amb el que preveu l’article 206 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, s’estén aquest certificat, a reserva de les consideracions que
resultin de l’aprovació definitiva de l’acta.
I perquè així consti als efectes oportuns, signo la present certificació per ordre i amb el
vistiplau del senyor alcalde, Jordi Calvís Torrelles, a Golmés a la data de la signatura
electrònica.
La secretària

L’Alcalde

