JOSEP ROFES i LLORENS, Secretari Interventor de l’Ajuntament de la Selva del
Camp (Baix Camp)
CERTIFICO: Que en la sessió de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, del
dia 4 de desembre de 2018, es va adoptar l’acord que es transcriu seguidament, fent ús
de les atribucions delegades per l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local (BOP de
Tarragona núm. 154, de 8 d’agost de 2018), i sense perjudici de la redacció que resulti
de l’aprovació de l’acta (206 ROF):
***
Expedient 1320/2018. Inici expedient licitació obres Modificat 1 PAU-5 Av.
Caríntia
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ACORD
1. ANTECEDENTS
L’Ajuntament de la Selva del Camp pretén contractar l'execució de les obres
compreses al projecte “MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PROJECTE CONSTRUCTIU I DE
SERVEIS AFECTATS RELACIONATS AMB L’ENDEGAMENT DEL BARRANC
INNOMINAT A LA PARCEL.LA ADJACENT A FRUSELVA ENTRE ELS POLÍGONS
SILVA I MIL.LENIUM AL TM DE LA SELVA DEL CAMP (del Projecte d’Urbanització del
PAU-5, Avinguda Caríntia), el pressupost de contracta del qual ascendeix a un import
global de 374.343,94 € (IVA exclòs del preu).
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 5 de novembre de
2018, es va resoldre aprovar inicialment l'esmentat projecte, que es sotmet a exposició
al públic pel termini reglamentari de trenta dies mitjançant publicació al Butlletí oficial
de la província de Tarragona, núm. 222 de data 20 de novembre de 2018.
Vistos els informes emesos per l'arquitecte municipal i pel secretari interventor
d'aquest Ajuntament, els quals consten a l'expedient.
Considerant que segons informa el secretari interventor, existeix consignació
pressupostària per a fer front a la despesa al pressupost municipal per a l'exercici
2018.
Considerant el que disposen els articles 36 i 37 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, pel que fa a la
tramitació de l'aprovació de projectes d'obra.
2. FONAMENTS DE DRET
Legislació aplicable
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a. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
b. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic.
c. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
d. Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques
e. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
En conseqüència, la Junta de Govern Local, en ús de la delegació de competències
efectuada per l’Alcaldia, adopta els següents acords:
3. ACORDS:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació per adjudicar les obres compreses al
projecte “MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PROJECTE CONSTRUCTIU I DE SERVEIS
AFECTATS RELACIONATS AMB L’ENDEGAMENT DEL BARRANC INNOMINAT A LA
PARCEL.LA ADJACENT A FRUSELVA ENTRE ELS POLÍGONS SILVA I MIL.LENIUM
AL TM DE LA SELVA DEL CAMP (del Projecte d’Urbanització del PAU-5, Avinguda
Caríntia), que comprèn:
1. L'aprovació de la despesa de 452.956,17 €, que té el següent detall:
- Pressupost de licitació: 374.343,94 €.
- IVA 21%: 78.612,23 € (extrapressupostari, obra d’urbanització)
2. L'aprovació del plec de clàusules administratives particulars que han de regir
l'execució del contracte de referència.
Segon.- Optar pel procediment obert per a l’adjudicació del contracte.
Tercer.- Disposar l’obertura de la licitació.
Quart.- De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars,
fixar en 26 dies el termini de presentació de les ofertes, comptadors des de l'endemà
de la publicació al Butlletí oficial de la província de Tarragona, Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya, al perfil del contractant i al taulell d'anuncis, d'acord amb el
que disposa l'art. 159.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Cinquè.- Condicionar l’efectivitat els anteriors acords a l’aprovació definitiva de
l’esmentat projecte.

***
I perquè consti, lliuro la present certificació, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde a
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Selva del Camp, a la data de la signatura electrònica (veure lateral).

Vist i plau,

El Secretari Interventor

L’Alcalde,
JORDI VINYALS NOGUÉS

Josep Rofes Llorens
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