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PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME
Atès que l’ajuntament de Vilobí del Penedès té reglamentàriament aprovat el
Projecte de Parc central a Vilobí del Penedès.
Atès que el projecte compta amb una subvenció de Diputació de Barcelona.
Atès que cal la licitació d’un contracte d’obres per dur a terme la seva execució.
Vistos els informes de secretària i d’intervenció.
Atesa la regulació establerta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, i legislació concordant, al Ple municipal es proposa l’adopció del
següent acord:
Primer.- Aprovar l’inici de l’expedient de contractació d’obres per al Projecte de
Parc central a Vilobí del Penedès, per un pressupost d’execució per contracta de
428.997,30 euros (IVA inclòs).
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques
que han de regir el procediment de licitació esmentat.
Tercer.- Convocar l’obertura del procediment de licitació mitjançant tramitació
ordinària i pel procediment obert simplificat, i la presentació d’ofertes.
Quart.- Anunciar l’exposició al públic del Plec de clàusules administratives i el de
prescripcions tècniques que han de regir el procediment de licitació esmentat,
per un termini de 20 dies naturals a la seu electrònica municipal i al tauler
d’anuncis de la Corporació per tal que puguin presentar-se al·legacions i
suggeriments, si s’escau.
Cinquè.- Anunciar el procediment en el Perfil del contractant, a la seu
electrònica municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que en el
termini de 20 dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació
d’aquest anunci, les persones interessades puguin presentar les seves
proposicions, condicionada a l’aprovació definitiva del Plec de clàusules, pel que
si es presentessin al·legacions caldrà suspendre el procediment de contractació
ja que s’ha iniciat simultàniament.
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Sisè.- Autoritzar la despesa per import de 428.997,30 euros (IVA inclòs) amb
càrrec a la partida 171/609.00, del pressupost de despeses de 2022.
Setè.- Designar els membres de la mesa de contractació:
President: Agustín Díaz-Prieto Huidobro (regidor d’urbanisme), amb veu i vot.
Vocal: Maria del Carme Piñas Delgado (secretària-interventora), amb veu i vot.
Vocal: Jordi Galtés Rovira (arquitecte assessor), amb veu i vot.
Vocal: Antoni Bernadet Solé (arquitecte tècnic assessor), amb veu i vot.
Vocal: Anna Freixedas Martínez (regidora del Grup municipal CUP-Vilobí del
Penedès), amb veu i vot.
Vocal: Ester Vallès Pelay (regidora del Grup municipal SentVilobí+JuntsxCat),
amb veu i vot.
Secretària de la mesa: Gemma Suriol Olivella (administrativa), amb veu.
Vuitè.- Publicar en el perfil del contractant tota la documentació integrant de
l’expedient de contractació, així com la composició del membres de la mesa de
contractació.
Novè.- Notificar el present acord als membres de la mesa de contractació.
Vilobí del Penedès, 2 de març de 2022.
Agustín Díaz-Prieto Huidobro.
Regidor d’urbanisme.-
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