ACTA DE SESSIÓ PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA DE 18 DE GENER DE 2022 (1/2022)
Senyors assistents:
PRESIDENT:
Sr. Joaquim Morillo Mañas.- Junts per la Vajol (JUNTS)
REGIDORS:
Francisca Jaén Torres.- Junts per la Vajol (JUNTS)
EXCUSEN ASSISTENCIA:
Marta Alberich Angulo-.Junts per la Vajol- Acord Municipal (JPV-AM)

SECRETÀRIA-INTERVENTORA:
Dèlia Adroher Caler
A la Vila de la Vajol 18 de gener de 2022 essent les disset hores un minuts (10:20 hores) i prèvia
convocatòria cursada a l’efecte, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, a
l’objecte de celebrar sessió plenària extraordinària, en primera convocatòria, els Regidors que
figuren a l’encapçalament de la present acta, presidits pel Sr. Alcalde President.
Un cop s’ha comprovat que existeix el quòrum que es determina a l’art. 46.2.c) de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local per a la vàlida constitució del Ple , el Sr.
Alcalde declara obert l’acte, i es passa tot seguit al debat i tractament dels assumptes que
figuren a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria.

1.

Aprovació del projecte de pavimentació de la Plaça Major.

Vist el projecte executat per l’arquitecte Martí Corominas Blanch amb col. núm. 11.039 en què
raona la necessitat de contractació de les obres de pavimentació de la Plaça Major i el carrer
Darnius de La Vajol, atenent exclusivament al preu ofert pels licitadors en procediment obert
simplificat.
Atès que de conformitat amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP), la celebració de contractes per part de les Administracions
públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan
de contractació motivant la necessitat del contracte als termes previstos a l’article 28 del citat
text legal.

A tal efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, han de ser
determinades amb precisió, deixant-ne constància a la documentació preparatòria, abans
d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.
Atès que en virtut del que disposa l'apartat 2 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP,
l'òrgan competent per contractar la citada obra és el Ple de la corporació en superar la quantia
del contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
Per tot l’exposat,
ACORD:
Primer: Iniciar l’expedient per la contractació de l’obra ordinària consistent en les obres de
pavimentació de la Plaça Major i Carrer Darnius de La Vajol nen procediment obert simplificat
abreujat.
Segon: Que informin l’expedient el Secretari i Interventor municipal, en virtut d’allò disposat a
la Disposició Addicional Tercera, apartats 3 i 8 de la LCSP.
Tercer: Sotmetre el citat projecte al tràmit d'informació pública per un període mínim de vint
dies mitjançant la publicació d'anuncis en el BOP i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per a la
presentació d'al·legacions.

L’alcalde llegeix l’acord adoptat, i queda aprovat per unanimitat per tots els assistents

2.

Precs i preguntes

No se’n formulen.

No havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president
aixeca la sessió a les disset hores deu minuts (17:46), i per a constància del que s'hi ha tractat i
dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura.
EL PRESIDENT

LA SECRETARIA

