
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA  28 DE JULIOL DEL 2021 

Acta número 08/21 

 
 

A Sant Pere Sallavinera, el dia vint-i-vuit de juliol de dos mil vint-i-u, a un quart i cinc de 
set de la tarda (18:20h), a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, es va reunir el Ple de la 
Corporació municipal sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Matias Bosch Bacardit, amb 
l’assistència dels Regidors, Sra. Terència Torra Montraveta, Sr. Jordi Boil Casanovas, 
Sra. Maria Ortega Moyano i Sr. Josep López Picanyol, que constitueixen la totalitat dels 
membres de la Corporació municipal, assistits del Secretari de l’Ajuntament, Sr. Jordi 
Argerich Codina, que dóna fe de l’acta, amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària 
convocada per a aquest dia, en primera convocatòria. 
 
Oberta la sessió per la Presidència a l’hora abans esmentada i comprovat el quòrum 
d’assistència necessària per a que es pugui celebrar, es procedeix a conèixer els 
assumptes compresos en l’ordre del dia, adoptant al respecte els acords següents: 
 
 
1.-EXP. 91/2021. Proposta d’aprovació de l’expedient per a la contractació de 
l’obra de millora del camí Ramader, des de la Llavinera fins a Els Seguers, i 
obertura del procediment d’adjudicació. 
 
Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu 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. 
 
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 de millora del camí Ramader, des de la Llavinera fins a Els 
Seguers. 
 
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 150.993,32 euros, abans 
d’IVA. 
 
Atès que el Ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència 
atribuïda a la disposició addicional segona de la LCSP, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat del 
contracte d’obres de millora del camí Ramader, des de la Llavinera fins a Els Seguers. 
 
Segon: Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte.  
 
Tercer: Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a cent cinquanta mil nou-cents 
noranta-tres euros amb trenta-dos cèntims d’euro (150.993,32€), abans d’IVA. 
 
Quart: Aprovar el plec de clàusules particulars del contracte d’obres de millora del camí 
Ramader, des de la Llavinera fins a Els Seguers. 
 
Cinquè: Publicar l’anunci de convocatòria de licitació del contracte al perfil del 
contractant de l'Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, concedint un termini de vint dies 



comptats des de la publicació de l’anunci del contracte la licitació, d'acord amb l'article 
159 LCSP). 
 
Sisè: Publicar la licitació al web municipal.  
 
 
 
 
Exhaurit el debat dels assumptes que consten a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde va aixecar la 
sessió a dos quarts de set del vespre (18:30h), de tot el que jo, el secretari, en dono fe. 


