Ajuntament dels Pallaresos
ANTONIO GONZÁLEZ LOZANO-CERCA2
43151- ELS PALLARESOS
Expedient núm.: 685/2022
Resolució amb data establerta al marge
Procediment: Procediment de Contractació
Data d'iniciació: 25/05/2021
Senyors,

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

La regidoria d’urbanisme i serveis ha considerat del tot necessària la
realització de les obres d’instal·lació d’una barana de protecció per al talús
que hi ha entre el carrer Unió i l’àrea a de lleure del bosc del cremat, pel
perill de caiguda, que podria suposar el desnivell que hi ha. És per això que
es necessari realitzar excavacions del terreny, rebaixos i fer nova cimentació
Descripció del contracte
Les tasques a realitzar son:
subministrament i instal·lació de barana de protecció de 1,80m x 56 m/l, per a
l’accés a l’àrea de lleure del bosc del cremat

Vist que es va emetre informe d'Intervenció, en el qual
l'existència de crèdit suficient i adequat per finançar la
comporta la celebració del contracte.

s'acreditava
despesa que

Vist que es va emetre Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Objecte del contracte: subministrament i instal·lació de barana de protecció de
1,80m x 56 m/l, per a l’accés a l’àrea de lleure del bosc del cremat
Procediment
menor

de

contractació:

Codi CPV: 45442180-2

Contracte

Tipus de Tramitació: ordinària

CONTRACTE

ANTECEDENTS
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"D.602/2022

Número: 2022-0051 Data: 07/06/2022

Us fem avinent que els sr. Alcalde amb data 2 de juny de 2022 ha dictat la resolució d’Alcaldia
que textualment diu:

Ajuntament dels Pallaresos
Valor estimat del contracte: 15.084,72€

IVA: 3.167,79€

FONAMENTS DE DRET
Examinada la documentació que l'acompanya, vist la oferta rebuda que consta a
l’expedient, i de conformitat amb l'establert en 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

TERCER. Aprovar la despesa corresponent:

Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2022

920 61902 ALTRES INVERSIONS NOVES

Total: 18.252,51€

QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's
el pagament si escau.
En tot cas, la factura haurà de contenir els següents esments:
DIR3 Codi d'entitat

L01431009

DIR3 Òrgan de tramitació

L01431009

DIR3 Oficina comptable

L01431009

DIR3 Òrgan proponent

L01431009
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SEGON. Contractar, amb el professional ANTONIO GONZÁLEZ LOZANO-CERCA2, amb DNI
****3672H, la prestació descrita en els antecedents, per import de 15.084,72€,
més IVA.

CONTRACTE

PRIMER. Dur a terme el contracte de les obres subministrament i instal·lació
de barana de protecció de 1,80m x 56 m/l, per a l’accés a l’àrea de lleure del
bosc del cremat.

Número: 2022-0051 Data: 07/06/2022

RESOLC:

Ajuntament dels Pallaresos
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a
partir de la data de la signatura de la Resolució.

SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques
del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació,
juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Així ho disposa i signa l’Alcalde a la data de la signatura electrònica"

La interposició del recurs, excepte en els casos en els que una disposició estableixi el
contrari, no suspendrà l’execució de l’acte impugnat, de conformitat amb el que
disposa l’article 117 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de
reposició sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat i
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Tarragona.
b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació.
En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es podrà interposar el recurs
contenciós administratiu fins que aquell no sigui resolt expressament o s’hagi produït la
seva desestimació per silenci administratiu.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.
ELS PALLARESOS, DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat
l’acte recorregut (tret que es tracti d’un acte dictat per delegació, cas en el qual
correspondrà la resolució a l’òrgan delegant), en el termini d’un mes, a comptar des del
dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.

CONTRACTE

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels recursos següents:

Número: 2022-0051 Data: 07/06/2022

RECURSOS

