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Jordi Monrós Garate, Secretari Interventor

en funcions a l’Ajuntament de l’Ampolla

CERTIFICO: Que la Junta de Govern, en sessió del dia 29 de març de 2021, va adoptar l’acord que
reproduït diu:
6.7. G562/2021. Projecte millora vialitat
Assumpte: PROPOSTA INICI EXPEDIENT
Identificació de l’expedient
Contractació de les obres del “Projecte millora vialitat”.
Fets
Per part de l’Alcaldia s'ha posat de manifest la necessitat d'iniciar els tràmits corresponents per
procedir a la contractació de les obres del “Projecte millora vialitat” redactat per l’arquitecte tècnic
municipal, Lluís Rodríguez Pueyo.
Atesa la naturalesa del present contracte d’obres, no admet la divisió en lots, d'acord amb
l'informe tècnic obrant a l'expedient. L’Ajuntament de l’Ampolla no disposa de mitjans personals i
materials propis per a executar els esmentats treballs.
Fonaments jurídics
L'art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (LCSP), preveu que les entitats del sector públic no poden
subscriure altres contractes que els que siguin necessaris per al compliment i la realització dels seus
fins institucionals.
L'article 116 LCSP estableix que la signatura de contractes per part de les administracions públiques
requereix la tramitació prèvia de l'expedient corresponent, que la inicia l'òrgan de contractació motivant
la necessitat del contracte.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Iniciar l'expedient de contractació
següents actuacions:

de les obres del “Projecte millora vialitat”, i inclou les

Tram Camí del Roquer fins Camarles
Tram N340 fins Camí del Roquer
Trams Carrer Barranc St. Pere
Carretera Cap Roig
Segon.- Incorporar a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el
contracte i tots aquells informes que requereix la Llei de contractes del sector públic.
Tercer.- Incorporar el certificat d'existència de crèdit o document que legalment el substitueix, i la
fiscalització prèvia de la intervenció, en el seu cas, en els termes previstos a la Llei 47/2003, de 26 de
novembre.
Quart.- Publicar en el perfil de contractació la present resolució juntament amb l'Informe Memòria
justificativa.
I perquè consti als efectes oportuns, lliuro el present, amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde, En
Francesc Arasa Pascual, i el segell que ho acredita, a l’Ampolla,
document signat
electrònicament al marge.
Vist i plau.
L’ALCALDE.- Davant meu.- El Secretari interventor en funcions.

