Entitat Municipal
Descentralitzada
de Campredó
Secretaria-Intervenció

Fco. Javier Domingo Rodríguez, Secretari - Interventor de l'Entitat Municipal Descentralitzada de
Campredó
CERTIFICO: Que la Junta Veïnal de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, en sessió
celebrada en data vint-i-vuit de desembre de dos mil vint-i-u, ha adoptat, entre d'altres, els següents
acords:
08.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DELS
CORRESPONENTS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE
REGIR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “OBRES AL CAMÍ VELL DE CAMPREDÓ-TORTOSA”.
Per la Presidència de l’EMD es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la proposta
que seguidament es transcriu:
[... A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Identificació de l’expedient:
Tipus de contracte:
Objecte del contracte:
Codi CPV:
Valor estimat del contracte:
Pressupost de licitació:
Import net, IVA exclòs:
IVA 21 %:
Import total, IVA inclòs:
Termini d'execució:

2021-CAM-C0201-000005
Obres
“Obres al Camí Vell de Campredó-Tortosa”
45233200-1 Treballs diversos de pavimentació
57.679,74 €
57.679,74 €
12.112,75 €
69.792,49 €
Un mes

Posada de manifest la necessitat d'iniciar els tràmits corresponents per procedir a la contractació les
característiques de la qual s'han indicat i iniciat per resolució de la Presidència el corresponent expedient.
Acreditades per tant les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de la celebració del contracte,
així com la insuficiència de mitjans propis per dur-lo a terme.
Incorporats a l'expedient els corresponents plec de clàusules administratives particulars i la corresponent
memòria valorada de les obres.
Atès que el pressupost de l'EMD preveu l'existència de crèdit adequat i suficient
Atès que per la Secretaria-intervenció s'ha informat de conformitat l'aprovació de l'expedient i el plec de
clàusules corresponent.
Vist allò que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, a la Junta VeÏnal
de l'EMD de Campredó proposo l'adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte “Obres al Camí Vell de
Campredó-Tortosa” mitjançant procediment obert simplificat i sumari, tramitació ordinària, amb un
pressupost base de licitació, IVA inclòs, de 69.792,49 € (Import net: 57.679,74 €; IVA 21%: 12.112,75 €).
Segon.- Aprovar els corresponents plec de clàusules administratives particulars que han de regir la
contractació.
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Tercer.- Assumir la despesa que la contractació comporta amb càrrec al pressupost de l'EMD (partida
631.00) sense perjudici de l’efectiva consolidació, en el seu cas, dels recursos amb els quals s´hagi
previst el seu finançament i condicionadament, en qualsevol cas, a que es pugui considerar definitivament
aprovada la memòria valorada de les obres.
Quart.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la publicació en el Perfil de
contractant de l'EMD de Campredó integrat a la plataforma de serveis de contractació pública de
Catalunya del corresponent anunci de licitació, establint un termini de presentació d'ofertes que es farà
constar en el referit anunci, que en cap cas serà inferior als deu dies hàbils posteriors a la data de la
publicació de l'anunci de la licitació en el perfil del contractant, perquè es presentin, de forma telemàtica,
les proposicions que s'estimin pertinents.
Cinquè.- Publicar en el perfil del contractant l'anunci de la licitació els plecs, la memòria valorada de les
obres i demés documentació que, formant part de l'expedient de contractació, sigui requerida. ...]
La Junta Veïnal de l’EMD acorda l’adopció dels acords continguts en la transcrita proposta.
-- oooOooo -I perquè consti, i tingui els efectes que correspongui, lliuro aquest certificat amb el vist-i-plau del President
de l’EMD.
Campredó, 30 de desembre de 2021
El secretari-interventor

Vist i Plau
El President de l’EMD

Fco. Javier Domingo Rodríguez

Damià Grau Arasa
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