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Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU UNITAT DE PROJECTES URBANS

CONTRACTE MENOR DE L'ENDERROC DE LA
CASA DELS MESTRES

Localització de l'activitat

DECRET
Identificació de l’expedient
Expedient núm. 8594/2022, relatiu a la contractació menor de l'enderroc de la casa dels
mestres.
Tràmit: adjudicació del contracte menor
Fets
1. L’expedient instruït per a la contractació de l’obra de l'enderroc de la casa dels mestres,
ha seguit la tramitació del procediment administratiu de contractació menor aprovat per
la corporació municipal.
2. El servei de contractació municipal proposa l’adjudicació del contracte a favor de
l’empresa Rugifa Group SL, a l’haver presentat la millor oferta.
Fonaments de dret
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, LCSP, i les disposicions
que la desenvolupen.
2. Acord núm. 503 de la Junta de Govern Local, adoptat en la sessió de 7 d'octubre de
2021, pel qual s'aprova el refós del procediment de contractació menor de l’Ajuntament
de Salou, i alhora de modificació puntual del mateix originàriament establert a l’acord de
1 de març de 2018.
3. La competència per adjudicar els contractes menors que subscrigui l’Ajuntament de Salou
correspon al regidor de Control Executiu de Concessions i Contractes per delegació de
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l’alcalde (DEC/193/2020, de 13 de gener, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona de 18 de febrer de 2020).
Resolució
1. Adjudicar el contracte menor de l’obra de l'enderroc de la casa dels mestres, a favor de
l’empresa Rugifa Group SL, amb NIF B04963575, pel preu de 20.711,57 €, IVA inclòs,
dels quals 17.117,00 € corresponen a l’import de la prestació i 3.594,57 € a l’import de
l’Impost sobre el Valor Afegit.
2. La durada del contracte és de 3 setmanes i mitja segons el PCT, a comptar des de la
data fixada pel director facultatiu per l’inici de l’obra.
3. Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02 231 61929 casal de la dona
(núm. operació 220220000140).
4. Designar responsable del contracte al tècnic municipal responsable del servei promotor
del contracte.
5. Les parts contractants es sotmeten expressament al quadre de condicions del contracte
publicat en el perfil de contractant i a la LCSP i a les disposicions que la desenvolupen.
6. Publicar aquesta resolució en el perfil de contractant i notificar-la a l’adjudicatari per a la
seva signatura d’acceptació.
7. Complir amb els requisits de publicitat de la informació relativa als contractes menors que
preveu la LCSP i de remissió d’informació al Registre públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya.
Peu de recurs
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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