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ANUNCI
L’alcalde d’aquesta corporació en data 3 de juny de 2021 ha dictat el decret que transcrit literalment diu com
segueix:
“Identificació de l’expedient
Expedient número 1379-000008-2021 (X2021000310) de Contracte d’obres del projecte d’Arranjament del carrer
Verdaguer de l’Estany
Fets
Disposa l’article 116 de la Llei 8/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic —LCSP— que la celebració
per part de les Administracions Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà
per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte, en els termes de l’article 28 de la citada LCSP.
En compliment dels citats preceptes, aquest ajuntament té la necessitat de realitzar la contractació de les obres del
projecte d’Arranjament del carrer Verdaguer de l’Estany, amb un pressupost per contracte de (155.158,38 €) IVA
inclòs, aprovat pel Ple de l’ajuntament de data 27/05/2021.
D’acord amb aquest pressupost, es tramitarà l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat,
previst a l’article 159 i concordants de la LCSP.
Per tant, procedeix la redacció del plec de clàusules administratives i particulars per les que s’han de regir el
contracte, així com la incorporació a l’expedient del projecte d’obres, del certificat d’existència de crèdit, tot això
d’acord amb l’article 116.3 de la LCSP, definint-se en el plec de forma justificada els següents aspectes als que es
refereix l’article 116.4 LCSP:






Criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera.
Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte.
Condicions especials d’execució del contracte.
Valor estimat del contracte, amb indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent els costos
laborals, si existissin.
Decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, en el seu cas.

Fonaments de dret
Article 21 de la Llei de bases de règim local
Llei 8/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic
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Decret
Per tant, resolc:
Primer.- Incoar el procediment d’aprovació de l’expedient CONPOS-4/2021 de contractació d’obres del projecte
d’arranjament del carrer Verdaguer de l’Estany, mitjançant procediment obert simplificat.
Segon.- Que s’emeti informe per la intervenció municipal sobre la fiscalització prèvia i l’existència de crèdit en la
partida pressupostària que correspongui; es procedeixi per l’àrea de contractació a la confecció de l’expedient de
contractació per la seva aprovació per l’òrgan de contractació; així com pels serveis tècnics municipals a l’emissió,
si s’escau dels informes que s’escaiguin i a la redacció del plec de prescripcions administratives per a l’adjudicació
del contracte.
Tercer.- Publicar en el Perfil del contractant la iniciativa d’aquesta contractació.

L’alcalde,
Salvador Tresserra Purtí
(Signat i datat electrònicament)

