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Núm. de Decret i Data:
2022DECR000035 11/05/2022

DECRET D’ALCALDIA
A la vista dels antecedents de l’expedient de contractació tramitat i de les
característiques del contracte que es pretén adjudicar següents:
Tipus de contracte: Obres
Objecte del contracte: Cobriment de la pista esportiva de Sant Martí de Sant Martí
d’Albars
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45212000-6
Valor estimat del contracte: 153.547,53 €
Preu contracte: 153.547,53 € més la partida independent d’IVA (21%) de 32.874,98 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 189.422,51 €
Termini execució: 6 mesos
La present obra no es divideix en lots per tenir la consideració d’obra unitària, i
constitueix una unitat completa tal i com es justifica amb detall als plecs administratius.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i l’acord de delegació en favor de
l’alcalde adoptat pel Ple de la corporació en sessió ordinària del dia 27 de gener de
2021.
RESOLC:

AJUNTAMENT DE SANT MARTI D'ALBARS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat,
de les obres de cobriment de la pista esportiva de Sant Martí de Sant Martí d’Albars
convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que consten al projecte que regiran el contracte.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent per import de 189.422,51 €, amb càrrec a
la partida 342.60900 del pressupost vigent de la corporació.
QUART. Publicar l'anunci de licitació, la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el projecte
que inclou les prescripcions tècniques, així com la documentació necessària per a la
presentació de les ofertes al perfil del contractant.
CINQUÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
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composició en el perfil de contractant:
- Ramon Padrós Ferrer, com a alcalde, que actuarà com a President de la mesa.
- Jean-Pierre Baurier Casanovas, com a secretari de la corporació, Vocal.
- Marta Andreu Argente del Castillo, que actuarà com a Secretària de la Mesa.
Així ho ordena i mana l’alcalde de l’ajuntament de Sant Martí d’Albars, que signa en la
data de la signatura electrònica

