Ajuntament d’Alfés
El Segrià (Lleida)
Dolors Aran Piñol, secretària-Interventora de l’Ajuntament d’Alfés,

CERTIFICO:
Que l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 26 de febrer de 2019,
per majoria absoluta, va prendre el següent acord:
3. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DE L’OBRA “MANTENIMENT I MILLORA DEL FERM DEL
CAMÍ PÚBLIC LOCAL D’ALFÉS A SUNYER”
Mitjançant Providència de l’Alcalde, es va acordar iniciar l’expedient administratiu per a la
contractació de les obres incloses en el projecte de manteniment i millora del ferm del camí
públic local d’ Alfés a Sunyer, aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia de data 11 de
febrer de 2019, per un import de 41.294,40 € i 8.671,82€ d’ IVA.
S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
Un cop complet l’expedient de contractació, l`òrgan de contractació ha de dictar una
resolució motivada en què l’aprovi i disposi l’obertura del procediment d’adjudicació.
questa resolució també implica l’aprovació de la despesa, excepte en el supòsit excepcional
que el pressupost no s’hagi pogut establir prèviament, o que les normes de desconcentració o
l’acte de delegació hagin establert el contrari; en aquest cas, s’ha de sol·licitar l’aprovació de
l’òrgan competent. Aquesta resolució ha de ser objecte de publicació en el perfil del
contractant. Tot això, d’acord amb l’article 117.1 de la Llei 9/2017, de contractes del sector
públic.
La secretària interventora ha informat favorablement l’expedient
Per tot l’ exposat, el Ple, per unanimitat dels regidors assistents, cosa que representa la
majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació, acorda:
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i l’expedient de
contractació de les obres incloses en el Projecte reduït de manteniment i millora del ferm del
camí públic local d’ Alfés a Sunyer, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, amb
varis criteris d’adjudicació, per un import de licitació de 41.294,40€, i 8.671,82€, en
concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%.
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Segon.- . Autoritzar la despesa per import de 49.966,22€, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 41.294,40 €, pressupost net, i 8.671,82 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 619.00 del pressupost vigent,
Tercer. Publicar en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, i obrir el termini de
licitació pública establint el termini per presentar proposicions en 20 dies naturals a comptar
des del dia següent de publicació de l’anunci al Perfil del contractant.

I perquè així consti i surti els efectes oportuns, lliuro el present certificat, d’ordre i
amb el Vist i plau del Sr. Alcalde.

Alfés, 28 de febrer de 2019
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