Exp. 2022-003-OB

SABINA SANÓN MONLLAU, SECRETARIA ACCTAL. DE L’EXCM. AJUNTAMENT D’AMPOSTA
(TARRAGONA)
C E R T I F I C O: Que la Junta de Govern Local en sessió del dia 2 de maig de 2022 va adoptar
l’acord següent:
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER LES OBRES “SUBSTITUCIÓ, MILLORA I
INSTAL·LACIÓ DE XARXES DE SERVEIS MUNICIPALS A DIVESOS CARRERS D’AMPOSTA 2022”
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de l’execució de les obres “Substitució, millora
i instal·lació de xarxes de serveis municipals a diversos carrers d’Amposta 2022”, en base a
l’informe emès pel Coordinador de serveis al territori de 8 de febrer de 2022.
El valor estimat del contracte ascendeix a 165.289,26 €. i el límit màxim de la despesa serà de
200.000,00 €.
Es considera procedent acudir al procediment obert simplificat per l’adjudicació del contracte.
Atès el que disposen pels articles 49, 85 i 86 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/237UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Vist l’informe emès per la Secretària accidental.
Vist l’informe de fiscalització limitada prèvia de conformitat núm. 330/2022 emès per la
interventora municipal de data 26 d’abril 2022.
Per l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació de l’execució de les obres “Substitució, millora i
instal·lació de xarxes de serveis municipals a diversos carrers d’Amposta 2022” mitjançant
procediment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i
tramitació ordinària.
SEGON. Aprovar el plec de condicions administratives particulars que han de regir el
procediment.
TERCER. Les obres objecte del present contracte es finançaran amb càrrec a l’aplicació
09/161/61900 (inversió en clavegueram) del pressupost de l’any 2022. Aquestes obres venen
finançades en càrrec a un préstec pendent de formalitzar. En tractar-se d'un contracte de
tramitació anticipada, en aplicació de la disposició addicional tercera de la LCSP, es sotmetrà
en tot cas l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que
han de finançar el contracte.
QUART. Publicar en el perfil del contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de 20
dies naturals, comptats partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el
perfil del contractant, els interessats presentin les proposicions que considerin convenients.
I perquè així consti i tingui els seus efectes lliuro la present certificació d’ordre i amb el
vistiplau del Sr. Alcalde.
Amposta, a data de la signatura.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

