AJUNTAMENT
ALMOSTER
Baix Camp

DECRET APROVACIÓ EXPEDIENT
Contractació del projecte
“SENYALITZACIÓ DE LA CIRCULACIÓ EN EL
CARRER QUARTER DEL SUD I LA REMODELACIÓ DE LA VORERA I DE LA
CIRCULACIÓ DE LA PLAÇA JOSEP ROSSELLÓ MARTÍ EN EL MUNICIPI
D’ALMOSTER”
Fets
S'ha posat de manifesta la necessitat d'iniciar els tràmits corresponents per
procedir a la contractació del projecte
“SENYALITZACIÓ DE LA
CIRCULACIÓ EN EL CARRER QUARTER DEL SUD I LA REMODELACIÓ DE
LA VORERA I DE LA CIRCULACIÓ DE LA PLAÇA JOSEP ROSSELLÓ
MARTÍ EN EL MUNICIPI D’ALMOSTER”, llur objecte és la millora de la
senyalització, instal·lació de nous de pas de vianants en el carrer Quarter del
sud i la millora de la circulació en aquest tram de via urbana. A més es
remodelarà una de les voreres de la plaça Josep Rosselló i Martí i també es
modificarà la circulació en aquesta localització .
Per decret de l’alcaldia de data 4 de setembre de 2018 s'acorda iniciar
l'expedient de contractació motivant la necessitat del contracte.
S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars
redactat per la secretaria interventora que ha de regir la present contractació.
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les
necessitats del present contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària
153.619.04 del pressupost de despeses de la Corporació.
Per part de Secretària s'ha informat l'aprovació de l'expedient.
Per part de la Intervenció s'ha procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
-

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26
de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
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Per tot i en exercici de les atribucions que m’estan conferides legalment,
RESOLC
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de les obres “SENYALITZACIÓ
DE LA CIRCULACIÓ EN EL CARRER QUARTER DEL SUD I LA
REMODELACIÓ DE LA VORERA I DE LA CIRCULACIÓ DE LA PLAÇA
JOSEP ROSSELLÓ MARTÍ EN EL MUNICIPI D’ALMOSTER”, mitjançant
procediment obert simplificat sumari, amb pressupost base de licitació
30.732,13 € i 6.453,88 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al
tipus del 21%, i una durada del contracte de 4 mesos.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives .
Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la
publicació en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, per que en el termini
de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació es presentin les
proposicions que s'estimin pertinents.
Quart.- Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de
conformitat amb la DA 2a del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Cinquè.- Designar com a custodis de les claus d'accés dels sobres digitals:
Gemma Dilla Martin SECRETARIA INTERVENTORA Titular , Engràcia Francisco
Paris suplent
Angel Xifre Arroyo , alcalde Titular, Josep Llonch Rafecas , regidor delegat
d’Urbanisme i Obres Publiques suplent
Sisè.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació.
Setè.- Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el
termini de dos mesos. Alternativament i de forma potestativa es podrà
interposa recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant del
mateix òrgan que l’ha dictat .
Almoster, 10 de setembre de 2018
L’alcalde
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