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Cadaqués, Comarca de l’Alt Empordà, CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 5 de febrer de 2018, va adoptar,
entre d’altres, el següent acord:

Aprovació plec de clàusules administratives particulars que han de regir en el
concurs via procediment obert per a adjudicar el contracte d’obres del projecte
d’obres per l’adequació a la normativa de protecció contraincendis del Pavelló
Poliesportiu Polivalent Municipal de Cadaqués – Exp. núm. 959/2016.
Antecedents
En data 12 de gener de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el
Projecte d’Obres per l’Adequació a la Normativa de Protecció contraincendis del Pavelló
Poliesportiu Polivalent Municipal de Cadaqués, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr.
+ 37.485,00€ d’IVA).
Atès que aquest ajuntament va sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona, dins el
programa PUOSC 2013-2017, i aquesta ha estat concedida per un import de 75.000,00€, a
justificar l’adjudicació per dur a terme les obres a data 27 de març de 2018.
Vist l’informe emès per la Secretària-Interventora de data 5 de febrer de 2018, en el qual
informe de que s’haurà de fer habilitació de crèdit ja que en el pressupost per a l’exercici
2018, consta una partida per un import de 215.000,00€, mancant un import de 985,00€,
d’acord amb el pressupost total del projecte aprovat.
Fonament de dret
-

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i de conformitat amb allò que estableix l’article 110 i
la Disposició Addicional Segona.

És per aquest motiu, que a proposta d'aquesta Regidoria d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local per unanimitat dels membres assistents a la sessió, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta

econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’ adjudicació, de
tramitació ordinària, i convocant la seva licitació, per l’execució del “ Projecte
d’Obres per l’Adequació a la Normativa de Protecció contraincendis del Pavelló
Poliesportiu Polivalent Municipal de Cadaqués (expedient 959/2016), redactat per
l’enginyer tècnic industrial Sr. Xavier Serrano Bolívar, amb un pressupost total de
215.985,00€ IVA inclòs ( 178.500,00€ + 37.485,00€ d’IVA).
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Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques que han de regir en el
concurs via procediment obert per a adjudicar el contracte d’obres del projecte d’obres
per l’adequació a la normativa de protecció contraincendis del Pavelló Poliesportiu
Polivalent Municipal de Cadaqués.
Tercer.- Aprovar la tramitació abreujada de l’expedient, per urgència, d’acord
amb l’article 112 de la Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Quart.- Convocar simultàniament concurs públic per a accedir a la licitació, obrint-se un
període de 13 dies naturals per a accedir a la licitació, a partir de l’endemà de la última
publicació en el B.O.P.
Cinquè.- Publicar aquest acord en el BOP de Girona, DOGC, al Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament, i web municipal a l’efecte de poder presentar les oportunes al·legacions o
reclamacions contra el Plec de Clausules Econòmico-Administratives; aquestes seran
presentades en el termini de 10 dies naturals. Un cop resoltes aquestes, si es
presentessin al.legacions, l’adjudicació serà posposada a la resolució d’aquestes.
Sisé.- 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,

