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Cadaqués, Comarca de l’Alt Empordà, CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 4 de juny de 2018, va adoptar,
entre d’altres, el següent acord:

Aprovació

plec

de

clàusules

administratives

particulars

i

el

plec

de

prescripcions tècniques que ha de regir la finalització de la redacció del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cadaqués.
Antecedents
La Direcció General d’ Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya, va elaborar al llarg del període comprés entre el 2009 i el
2013 els treballs d’avanç i aprovació inicial del POUM de Cadaqués.

inicialment el Pla d’ Ordenació Urbanística Municipal, juntament amb l’ Informe de
Sostenibilitat Ambiental i la resta de documents que l’ integren, es va publicar l’esmentat
acord però a posteriori no es va procedir a fer-ne l’aprovació provisional, ni la definitiva.
En aquest sentit, l’ Ajuntament de Cadaqués considera necessari procedir a una nova
redacció, aprofitant la documentació inicialment aprovada, actualitzant-ne el seu
contingut normatiu, a la corresponent legislació sectorial aplicable, així com a les noves
necessitats municipals.
No és possible encomanar les tasques de redacció del nou POUM als serveis tècnics
municipals donada l’especificitat dels treballs a realitzar, la composició i dedicació del
personal actualment adscrit als serveis tècnics municipals, així com la càrrega de feina
que actualment assumeixen, pel que queda justificada la necessitat de licitar els serveis
que es descriuen en aquest plec.
En data 3 de maig de 2018, l’advocat Sr. Erik Sureda Causadias emet per encàrrec de
l’ajuntament informe jurídic.
Vist que s'emet document d’autorització de despesa nº 220180000940 de data 25 de
maig de 2018 que certifica que per a l'aplicació que consta en l'expedient hi ha saldo de
crèdit disponible en l'aplicació pressupostària 150/63201, per import de 120.000,00€ en el
vigent pressupost.
Abans de la formalització del contracte adjudicat la Mesa de Contractació procedirà a
nomenar al responsable del contracte i determinarà els seus honoraris.

Fonament de dret
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El Ple de l’ Ajuntament, en sessió del dia 30 de desembre de 2013 acordà aprovar
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— 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:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, de contracte de serveis, mitjançant

procediment obert, i convocar la seva licitació, per la finalització de la redacció
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cadaqués (expedient
1224/2017), amb un pressupost total de licitació de 147.378,00€ IVA inclòs
( 121.800,00€ + 25.578,00€ d’IVA).
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que ha de regir en el concurs per a adjudicar i executar el contracte de serveis
per a procedir a finalitzar els treballs de redacció del POUM de Cadaqués.
Tercer.- Convocar simultàniament concurs públic per a accedir a la licitació, obrint-se un
període de 40 dies naturals 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
amb el que disposa l’article 135.1 de la LCSP. 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.
Quart.- Aprovar la despesa corresponent a la licitació per la finalització de la redacció del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cadaqués, a l’aplicació del vigent
Pressupost 150/63201 i ordenar a Tresoreria que tramiti una modificació pressupostària
per import de 27.378,00€ per habilitar el crèdit suficient i necessari.
Cinqué.- Procedir per part de la Mesa de Contractació el nomenament del responsable
del contracte i a la determinació dels seus honoraris abans de la formalització del
contracte d’adjudicació.

Sisé.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de qualsevol document pel
desplegament del present acord.
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l’Ajuntament de Cadaqués, a l’adreça www.cadaques.cat/ seu electrònica, d’acord
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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,

