Carrer d'Avall, 31
17160 Anglès
Tel. 972 420 058
info@angles.cat

Exp.: [ 2/2018 ]
Codi: [ 1379 ]
RE [ ]
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DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 502 DE 11 DE JULIOL DE 2018
Identificació de l'expedient
Expedient de contractació de les obres de reforma dels lavabos de l'Escola Pompeu Fabra d'Anglès.

Antecedents
Per acord de Junta de Govern Local de data 21 de juny de 2018 es va aprovar inicialment el Projecte
d'obres de reforma del mòdul de lavabos del CEIP Pompeu Fabra, redactat per l'arquitecte tècnic ARIÀ
PLA COLL, amb NIF:41576067W, de data juny de 2018, que compta amb un pressupost d'execució
material de 61.001,69 €.

Fonaments de Dret
A l’efecte previst a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en
relació amb l’article 116 de l’esmentat text legal, aquesta Alcaldia entén necessari procedir a l’execució
de les obres de reforma dels lavabos del CEIP Pompeu Fabra, actuació que es pot incloure en un
contracte administratiu d'obres, segons el que preveu l’article 13, en relació amb l’Annex I de la norma
esmentada.
Resolució
En virtut de les atribucions que legalment tinc conferides,
RESOLC
PRIMER.- Avocar per aquest acte en concret, la competència delegada a la Junta de Govern Local,
segons Decret de 19 de juny de 2015, del que es va donar compte al Ple de 23 de juny de 2015, i
iniciar l’expedient administratiu per dur a terme la tramitació del contracte administratiu d’obres de
reforma dels lavabos de l'escola Pompeu Fabra, d'Anglès.
SEGON.- Donar trasllat als Serveis Tècnics municipals d’aquest Ajuntament per tal que es procedeixi a
la corresponent tramitació de l’expedient de contractació administrativa en funció de la consignació
pressupostària existent.
A l’efecte previst a l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
-LCSP 2017-, en qualitat d’òrgan de contractació, es justifica la necessitat d’acudir al contracte
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administratiu d'obres en base a la insuficiència de mitjans personals i materials, ja que les obres
superen les capacitats de la brigada municipal que actualment compta amb un oficial de paleteria, un
electricista i dos peons.
TERCER.- Que per part del Departament Jurídic d’aquest Ajuntament es procedeixi a l’elaboració dels
corresponents Plecs de Clàusules Administratives Particulars, de conformitat amb allò previst a l’article
122 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.
QUART.- Que per part de la Secretaria municipal es procedeixi a emetre informe jurídic preceptiu en
l’aprovació de l’expedient de contractació, de conformitat amb allò previst a l’apartat 8 de la Disposició
Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.
CINQUÈ.- Que per part de la Intervenció d’aquest Ajuntament es procedeixi a la fiscalització del
contingut dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars esmentats, a l’efecte previst a l’apartat 3
de la Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic -LCSP 2017-.
SISÈ.- Publicar la present resolució en el perfil del contractant d’aquesta Administració, a l’efecte
previst a l’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP
2017-.

La qual cosa mana i signa l'alcaldessa i jo, la secretària, ho certifico.

Anglès,
Àstrid Desset i Desset

Sandra Pinos Martínez
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