ACTA DE SESSIÓ PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA DE 22 DE FEBRER DE 2022 (2/2022)
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 22 de febrer de 2022 essent les disset hores un minuts (10:01 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 expedient i obertura del procediment d’adjudicació per le contracte
d’execució de l’obra de pavimentació de la Plaça Major i el Carrer Darnius.

Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu a l’article 116 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), havent-se
justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del procediment obert
simplificat amb una pluralitat de criteris d’adjudicació
Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos pel Secretari i Interventor.
Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament del contracte
d’execució de l’obra “pavimentació de la Plaça Major i el carrer Darnius de La Vajol”

Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò disposat a
l’article 117 LCSP, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de licitació, així
com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 129.477,79 €euros IVA inclòs
Atès que el Ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència
atribuïda a la disposició addicional segona la LCSP.
ACORD
Primer: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat amb una
pluralitat de criteris d’adjudicació del contracte de d’obres de pavimentació de la Plaça Major i
el carrer Darnius de La Vajol
Segon: Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte.
Tercer: Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 129.477,79 €euros IVA inclòs
Quart: Publicar l’anunci de convocatòria de licitació del contracte al el perfil del contractant de
l'òrgan de contractació, concedint un termini de 10 dies comptats des de la publicació de
l’anunci del contracte, d’acord amb l’article 159.6 LCSP).

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 (17:06), 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

