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Cadaqués, Comarca de l’Alt Empordà, CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 5 de novembre de 2018, va
adoptar, entre d’altres, el següent acord:
Aprovació plec de Condicions Tècniques Particulars que han de regir la
contractació de les obres per procediment obert del projecte de recalçat de
fonamentació, consolidació de la solera de paviment i reparació de danys
ocasionats en el Pavelló Municipal “Es Quatre Camins” de Cadaqués – Exp. núm.
2288/2017.
Antecedents
La Junta de Govern Local de data 10 de setembre de 2018, va aprovar la tramitació per
urgència, l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars que
fonamentació, consolidació de la solera de paviment i reparació de danys ocasionats en el
Pavelló Municipal “Es Quatre Camins” de Cadaqués.
En data 26 d’octubre de 2018, l’arquitecta municipal redacta el plec de condicions
tècniques particulars que han de regir la contractació de les obres per procediment obert
del projecte de recalçat de fonamentació, consolidació de la solera de paviment i
reparació de danys ocasionats en el Pavelló Municipal “Es Quatre Camins” de Cadaqués.
Fonament de dret

— Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 158 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen 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 (d'ara
endavant LCSP).

—

El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei

30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

— El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de
l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
És per aquest motiu, que a proposta d'aquesta Regidoria d’Urbanisme, Obres i Serveis, la
Junta de Govern Local per unanimitat dels membres assistents a la sessió, ACORDA:
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Primer.- Aprovar el el plec de condicions tècniques particulars que han de regir la
contractació de les obres per procediment obert del projecte de recalçat de fonamentació,
consolidació de la solera de paviment i reparació de danys ocasionats en el Pavelló
Municipal “Es Quatre Camins” de Cadaqués, redactat per l’arquitecta municipal en data 26
d’octubre de 2018.
Segon.- Publicar el plec de condicions tècniques particulars, juntament amb el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i els seus annexos, i la convocatòria simultàniament
del concurs públic per a accedir a la licitació, obrint-se un període de 15 dies hàbils per a
accedir a la licitació, a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci de
licitació del contracte en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Cadaqués, a l’adreça
www.cadaques.cat/ seu electrònica, d’acord amb el que disposa l’article 135.1 de la LCSP i
a la Plataforma de l’EACAT – Plataforma de Serveis de contractació pública. Tot i així, sens
perjudici que l’Ajuntament de Cadaqués, publicarà un anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, per garantir una major transparència i publicitat del contracte, aprovats per
Junta de Govern Local de data 10 de setembre de 2018.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de qualsevol document pel
desplegament del present acord.

I perquè així consti, i als efectes oportuns, lliuro la present certificació, a reserva dels
termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, per ordre i amb el vist-i-plau del
Sr. Alcalde.
Cadaqués, (document signat electrònicament al marge)
Vist i Plau
La Secretària-Interventora,
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L’alcalde,

